
Deel het avontuur.
Het compacte chassis met korte wielbasis van de

Wolverine X2 Alu is gebouwd om technische terreinen

vol vertrouwen aan te pakken. De grondspeling en de

geometrie van dit voertuig geven een gevoel van

stabiliteit en maximale wendbaarheid.

Onze 850cc parallel-twinmotor geeft je een

indrukwekkend vermogen. Toch kun je in de X2 Alu

probleemloos een gesprek voeren dankzij de uiterst lage

geluids- en trillingsniveaus. De zetel, de

veiligheidsgordel en de stuurkolom kunnen worden

versteld om het comfort en de besturing te verbeteren.

De hertekende pedalen zorgen voor een vlottere

bediening.

Met ons uitgebreide assortiment van geïntegreerde

originele accessoires is het heel eenvoudig om je

Wolverine X2 Alu te personaliseren.

Sterk, soepel en stil 2 cilinder 850 cc

vermogen

Volledig uitgerust met Yamaha O 

Road-technologie

Wendbare en gemakkelijk bestuurbare

2-zits ROV

Klaar voor het harde werk,

comfortabel en met op het terrein

bewezen kwaliteiten

Sleutelgestuurd

snelheidsmanagementsysteem

T-categorie homologatie (optioneel)

Wolverine X2 850 Alu



Deel het avontuur.
Dankzij zijn korte wielbasis, zijn motor met hoog koppel en zijn compacte chassis vervoert de

Wolverine X2 Alu de bestuurder en de passagier op extreem ruwe terreinen. Met enkele nieuwe,

interessante ergonomische design updates voor 2021 biedt deze gebruiksvriendelijke SxS een nog

hoger comfortniveau.

Met zetels met hoge rugleuningen voor 2 volwassenen en enkele nieuwe, interessante

ergonomische design updates voor het 2021-model, biedt deze Wolverine X2 een echt hoog

comfortniveau. Het compacte chassis zorgt ook voor een uitstekende wendbaarheid. En het

krachtige koppel van de 850cc-motor waarborgt een vlotte bestuurbaarheid bij zeer lage snelheden.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic-transmissie en het schakelbaar On-Command

aandrijfsysteem met 2WD/4WD/Di  Lock, geeft de Wolverine X2 Alu je een optimaal vertrouwen en

controle! Disclaimer: Wolverine X4: Not imported in Belgium/Luxemburg
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Krachtige 850cc-
tweecilindermotor

De 850cc parallel-twinmotor produceert

een hoog lineair koppel. De X2 Alu kan dus

gemakkelijk 2 volwassenen en hun lading

vervoeren op technische en heuvelachtige

terreinen. Wolverine X4: Not imported in

Belgium/Luxemburg

Compact en wendbaar chassis

De functie bepaalt de vorm in de

veelzijdige 2021 Wolverine X2 Alu.

Wolverine X4: Not imported in

Belgium/Luxemburg Het nieuwe, bredere

deurontwerp maakt de X2 Alu ook veel

toegankelijker.

Stil en comfortabel interieur

We hebben een grote inspanning gedaan om

de bestuurder en de passagier te laten

genieten van een stille en comfortabele rit.

Wolverine X4: Not imported in

Belgium/Luxemburg

KYB-schokdempers met
externe gascilinder voor- &
achteraan

Je kunt de ophanging afstellen in functie

van je persoonlijke voorkeur en van de

terreinomstandigheden dankzij de

gasgeveerde KYB-schokdempers met

externe gascilinder. Met hun compressie

op hoge en lage snelheid en hun

enkelvoudige rebound-afstelling bieden

deze units met topspeci caties een

uitstekend grondcontact dat een

maximale grip oplevert voor een optimale

werking van de nieuwe en

indrukwekkende 27" Dirt Commander-

banden.

Volledige zetels met hoge
rugleuning

De Wolverine X2 Alu is uitgerust met

volledige zetels die bestuurder en

passagier comfortabel kunnen vervoeren.

Deze luxueuze zetels met hoge rugleuning

bieden een ontspannen en aangename rit,

zelfs op extreem ruwe terreinen.

Aanpasbaar en veelzijdig
ontwerp

Het 2021-model biedt veel meer

mogelijkheden om de belangrijkste

designelementen aan te passen. De posities

van de zetel en van de veiligheidsgordel en

de hoek van de stuurkolom kunnen worden

veranderd om het comfort, de veiligheid en

de besturing te verbeteren. De hertekende

pedalen zorgen ook voor meer comfort en

een vlottere besturing.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin
Cilinderinhoud 847cc
Boring x slag 82.0 mm x 80.2 mm
Compressieverhouding 10.5 : 1
Smeersysteem Dry sump

Brandstofsysteem
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Eindoverbrenging As

Chassis

Wielophanging voor

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability, Compressie voor hoge & lage snelheid en
afstelling rebound, KYB Piggy back schokdempers
met veervoorspanning

Wielophanging achter

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
236 mm of wheel travel KYB Piggy back shocks with
threaded spring preload, Hi & Low speed compression
and rebound adjustment.

Remmen voor Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter
Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as
gemonteerd

Bandenmaat voor 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Bandenmaat achter 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Afmetingen

Totale lengte 2,920 mm
Totale breedte 1,580 mm
Totale hoogte 1,913 mm
Wielbasis 2,125 mm
Draaicirkel 4.5 m
Grondspeling 293 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

719.5 kg

Inhoud brandstoftank 35 litres
Carterinhoud 4.4 litres

Loading limits

Laadruimte 272 kg

Wolverine X2 850 Alu



Additional feature

Stuursysteem
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light

Lighting
Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-re ector Headlights,
Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and
Reversing lamp



De afgebeelde ATV is uitgerust met optionele, originele Yamaha accessoires

ATV's met motoren tot 50cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en

altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen

voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met

motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.

Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door bestuurders van 16 jaar en

ouder. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten.

Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, indien van toepassing, te

vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral

vanwege de veiligheid van bestuurder en passagiers (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de

aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's moeten voorzichtig worden gebruikt. Voor je

veiligheid: rij nooit op verharde ondergrond. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn uitsluitend voor

onverharde ondergronden ontworpen. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief

beïnvloeden en kan leiden tot het verlies van de controle over het voertuig. Draag altijd een helm,

oogbescherming en beschermende kleding. Neem nooit passagiers mee op ATV's en draag altijd een

veiligheidsgordel als je een Side-by-Side voertuig bestuurt. Probeer nooit stunts uit te voeren. Rijden en

het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd overmatige snelheden. En wees

vooral voorzichtig op moeilijk begaanbare terreinen. Neem uw verantwoordelijkheid: rij altijd op een

verantwoorde manier, met respect voor het milieu en leef de nationale en lokale wet- en regelgeving na.

Yamaha raadt alle bestuurders van ATV's en Side-by-Side voertuigen aan om een erkende

rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg uw Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid

en rijvaardigheidstrainingen. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen regelmatig

worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en maken geen deel uit van een contractuele

productbeschrijving. De producten worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen

zijn afgebeeld met optionele accessoires. De rijders in deze brochure zijn professionals: probeer hun

manier van rijden niet na te bootsen. Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een

beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg uw Yamaha dealer voor meer informatie.
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