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Ga op ontdekkingsreis

Compact en agressief
vormgegeven
tweepersoonsoffroader

De Wolverine-R is een sensationele tweezitter die
recreatief offroadrijden toegankelijk maakt voor iedereen.
Deze stijlvolle en veelzijdige 4x4 biedt auto-achtige
bedieningselementen en een hoog comfort- en
veiligheidsniveau. Met deze machine ligt een wereld vol
opwinding en plezier voor je open!

Toonaangevend comfort,
uitstekende off-roadprestaties

Met zijn compacte chassis, vertrouwenwekkende
tweepersoonscabine in autostijl en krachtige motor is de
Wolverine-R ontworpen om ook het zwaarste terrein aan
te kunnen.
De Wolverine-R staat voor je klaar met een
volautomatische transmissie, schakelbaar in 2WD en 4WD
en elektronische stuurbekrachtiging (EPS). Voor extra
veiligheid is er een gordelblokkeringssysteem. Ga op
ontdekkingsreis!

Tweezits cabine in autostijl met
kuipstoelen
Ultramatic® volautomatische CVTtransmissie
Hoge, lage, achteruit- en
neutraalstand
Stabiele en natuurlijk aanvoelende
motorremwerking
On-Command® 2WD/4WD/4WD
met Diff Lock
Gordelblokkeringssysteem voor
extra veiligheid
Volledig instelbare KYBschokdempers met apart
gasreservoir en lange veerweg
Elektronische stuurbekrachtiging
(EPS)
Vlakke laadbak en 680 kg
trekvermogen
Ontworpen als recreatief en licht
utility-voertuig
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Geschikt voor elk
terrein

Toen we begonnen met de ontwikkeling van
de Wolverine-R, was het doel om een voertuig
te maken dat geschikt was voor zowel
recreatief als licht utilitair gebruik in
uitdagende omgevingen. Het voertuig moest
ruimte bieden aan twee inzittenden en
wendbaar, comfortabel en leuk zijn.
De Wolverine-R heeft een kort en smal chassis
met een auto-achtige cabine en wordt
aangedreven door een naar voren geplaatste
motor. Hierdoor combineert de machine
hoogwaardig comfort met opwindende
prestaties.
Het model is uitgerust met toonaangevende
Yamaha technologieën waaronder OnCommand®-aandrijving, EPS en een
Ultramatic® volautomatische CVTtransmissie, en is de ideale 4x4 voor recreatie
en werk op extreem terrein.
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Veilige cabine in autostijl
Dit is geen gewoon off-roadvoertuig. Door zijn ruime tweezits
cabine en kuipstoelen met hoge rugleuning, driepuntsgordels
en schouderbolsters voelt de machine comfortabel en veilig
aan. Het gordelblokkeringssysteem zorgt ervoor dat de motor
pas kan worden gestart nadat je de gordel hebt omgedaan. De
robuuste kooi en het zonnedak beschermen je tegen de
elementen.

Duurzame laadbak
De vlakke laadbak is gemaakt van licht polypropyleen en
ontworpen om tot 136 kg aan uitrusting of voorraden te
vervoeren. Zes sjorpunten maken het mogelijk de lading met
banden vast te zetten, en de achterklep kan in verschillende
standen worden geplaatst. Als je voor routineonderhoud toegang
moet hebben tot de motor, kan de hele laadbak snel worden
verwijderd.

Robuust, agressief ontwerp
Met zijn krachtig vormgegeven voorzijde en compacte chassis
introduceert deze extreme off-roader een agressieve look in de offroadwereld. De korte wielbasis en het smalle chassis verlenen de
wendbare tweezits Wolverine-R een stoere uitstraling die zijn
toonaangevende off-roadprestaties weerspiegelt.

26-inch banden
Deze 4x4 is zo bijzonder dat Maxxis er een speciale uitvoering van zijn
Bighorn-banden voor heeft ontwikkeld! De banden van het
diagonaaltype (26x8x12 voor en 26x10x12 achter) bieden een optimale
tractie en duurzaamheid in combinatie met een hoog comfort en
nauwkeurige besturing. Samen met de geavanceerde nieuwe
wielophanging zorgen ze voor toonaangevende off-roadprestaties.

708 cc DOHC-motor
De 708 cc motor biedt een hoog koppel en geoptimaliseerde
vermogensafgifte voor opwindend recreatief rijden. Deze krachtige
viertakt DOHC-eencilindermotor met vier kleppen brengt zijn
vermogen op de wielen over via Yamaha’s Ultramatic®
volautomatische CVT-transmissie, die zorgt voor een soepele en
naadloze acceleratie en stabiele motorremwerking.

On-Command®-aandrijfsysteem
Het Yamaha On-Command®-systeem stelt je in staat om 2WD, 4WD of
4WD met Diff Lock te selecteren door eenvoudigweg een draaiknop op
het dashboard te bedienen. Doordat de bestuurder ook direct de hoge,
lage of achteruitstand kan selecteren, stelt dit beproefde
toonaangevende aandrijfsysteem de Wolverine-R in staat om zeer
technisch en extreem terrein te doorkruisen.
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Motor

Wolverine-R / SE

Motortype

1-cilinder, vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, 4-kleppen

Cilinderinhoud

708 cc

Boring x slag

103,0 mm x 85,0 mm

Compressieverhouding

10,1 : 1

Smeersysteem

Oliecarter

Brandstofsysteem

Single Mikuni 44 mm

Ontstekingssysteem

TCI

Startsysteem

Elektrisch

Transmissie

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Drive system

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Eindoverbrenging

As

Chassis

Wolverine-R / SE

Wielophanging voor

Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel

Wielophanging achter

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 269 mm wheel travel

Remmen voor

Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter

Hydraulisch, dubbele remschijf

Bandenmaat voor

Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims

Bandenmaat achter

Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Afmetingen

Wolverine-R / SE

Totale lengte

2.970 mm

Totale breedte

1.540 mm

Totale hoogte

1.885 mm

Wielbasis

2.062 mm

Grondspeling

290 mm

Draaicirkel

4,6 m

Rijklaargewicht (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

581 kg

Tankinhoud

36,7 liter

Oil capacity

2,6 liter

Maximaal laadvermogen

Wolverine-R / SE

Laadruimte

136 kg

Extra kenmerken

Wolverine-R / SE

Stuursysteem

Ackermann-type met elektronische stuurbekrachtiging (EPS)

Towing capacity

max. 680 kg

Instrumentation

Digital LCD with fuel gauge, speedometer, odometer, dual trip meter, hour
meter, clock, battery volt meter, 4WD status, transmission gear indicator and
Parking Brake indicator

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig, met respect voor andere weggebruikers en het milieu. De
specificaties en het uiterlijk van de afgebeelde Yamaha-producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken
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Kleuren

Racing Blue

White

Camouflage

Featured accessories

Zaklamphouder

Gereedschapshoud ATV halogeen
er Gripper
verlichtingsset
achteruitrijlicht

Verstralerset

12 V-stekker en stopcontact

LED-interieurlamp

For all Wolverine-R accessories go to the website, or check your local dealer

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
prestaties
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om je de allerbeste service
en ondersteuning te geven voor je Yamaha-product. Daarom raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële
Yamaha-dealer te gaan voor de service die je nodig hebt.
Yamaha Genuine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor onze Yamaha-productserie.
Yamaha beveelt ook het gebruik van Yamalube® aan: ons eigen assortiment hightech smeermiddelen die essentieel
zijn voor Yamaha-motoren. Zo blijven ze doeltreffend werken, waar je ook bent
Naast functionele en stijlvolle accessoires heeft Yamaha een assortiment innovatieve motorkleding van hoge
kwaliteit, die speciaal ontworpen is met het oog op comfort en bescherming. Er is ook een uitgebreid assortiment
vrijetijdskleding verkrijgbaar. Meer informatie vind je op:

www.yamaha-motor.be
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