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Op elk terrein een
waardevolle investering
De Grizzly 450 IRS is een niet te stuiten en oerbetrouwbare
partner die opgewassen is tegen de zwaartse
werkomstandigheden.

De Grizzly 450 IRS is uiterst efficiënt met brandstof waardoor het
werk zonder enig oponthoud door kan gaan. Daarbij zorgt het 3-
mode On-Command® systeem voor een soepele overgang tussen
de diverse instellingen waardoor u uitstekende tractie heeft op elk
soort terrein. Niet alleen zuinig met brandstof maar ook zeer lage
onderhoudskosten.

Klaar voor elke uitdaging! Een reeks van duurzame, maar bovenal
praktische accessoires - lieren, ploegen en complete verlichting
sets - waarmee u de Grizzly 450 IRS volledig naar uw wensen kunt
aankleden.

Vloeistofgekoelde ééncilinder, 421cc-
viertakt, twee kleppen, SOHC

Ultramatic® transmissie, lage- en hoge
gearing, achteruit- en parkeerstand

On-Command® aandrijfsysteem
2WD/4WD/4WD Diff Lock

De ultieme allrounder

Onafhankelijke wielophanging

Elektrische startmotor

Afgedichte, natte meervoudige
plaatrem

Multifunctioneel LCD-
instrumentenpaneel

Geïntegreerde en solide bagagerekken

Laag brandstofverbruik en lage
onderhoudskosten

Optimale ergonomie

Comfortabele zitting van zeer slijtvast
materiaal
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Yamaha ATV
Utilitymodellen

Yamaha ATV Utilitymodellen worden gebouwd met
slechts één doel voor ogen: de werkbelasting
vergemakkelijken.

Deze filosofie is tot in de kleinste details vertaald.
Zoals in motoren met hoog koppel die u zelfs op het
moeilijkste terrein of onder de zwaarste belasting in
beweging houden, technologie die het u
gemakkelijker maakt, zoals automatische transmissie
en elektrische stuurbekrachtiging en ergonomische
vormgeving, waarmee u zich zelfs na een lange
werkdag nog prettig voelt. Daarnaast zijn de
machines zuinig en vereisen deze weinig onderhoud.

Yamaha ATV Utilitymodellen zijn onvermoeibare
werkpaarden - maar dat is nog niet alles. Als de tijd
er rijp voor is, hebben deze voertuigen genoeg in
huis om leuke dingen mee te doen.
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Krachtige motor
Ruim voldoende koppel vormt het hart van de Grizzly 450 IRS. Het
vloeistofgekoelde 421cc-motorblok biedt ruim voldoende koppel  bij
laag toerental. Daarnaast zorgt de Ultramatic® transmissie voor een
motorremkracht op alle aangedreven wielen. Vooral op steile
afdalingen is dit ideaal.

Doordacht lichtgewicht frame
Dankzij het frame, wat uit één stuk is opgebouwd, is niet alleen het
gewicht aanzienlijk lager maar ook veel sterker.  De best mogelijke
bescherming tegen overbelasting door regelmatig heavy-duty gebruik is
een eindaandrijving die niet op de normale twee maar op drie punten is
bevestigd. Een korte stabilisatiestang met meer veerkracht biedt betere
ondersteuning.

Afgedichte natte meervoudige plaatrem
De afgedichte natte meervoudige plaatrem is ultra-duurzaam en zorgt onder
de zwaarste omstandigheden voor ruim voldoende remkracht. Het systeem
biedt ook meer en consistente remkracht en kan gemakkelijker worden
afgesteld.

On-Command® aandrijfsysteem
Met Yamaha’s On-Command® 2WD/4WD-systeem (met Diff Lock bij 4WD) kunt u
met de drukknopbediening eenvoudig overschakelen tussen de diverse
aandrijfmogelijkheden, waardoor u vrijwel direct over kunt gaan van rijden op
vlak terrein naar klimmen.

Onafhankelijke achterwielophanging (IRS)
Een onafhankelijke verbinding van elk achterwiel met het chassis betekent dat
de beweging van het ene wiel niet wordt beïnvloed door het andere wiel. Dit
helpt om oneffenheden perfect op te vangen. Dit draagt in grote mate bij aan
het rijcomfort en gevoel van zekerheid.

Digitaal LCD-instrumentenpaneel
Het multifunctionele LCD-instrumentenpaneel is voorzien van een
bedrijfsurenteller voor een goed inzicht in het gebruik. Ook wordt er informatie
gegeven over tijd, totaal kilometrage, dagteller, brandstofstatus en
transmissiestand.
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Motor YFM450FA
Motortype 1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, enkel bovenliggende nokkenas, 2-kleppen

Cilinderinhoud 421 cc

Boring x slag 84,5 mm x 75,0 mm

Compressieverhouding 10,0 : 1

Smeersysteem Druksmering

Brandstofsysteem BSR33/1 carburateur

Ontstekingssysteem DC-CDI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en achterwielen, Hoge en lage gearing,
neutraal, achteruit, parkeerstand

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD/4WD/ Diff Lock

Eindoverbrenging Aandrijfas

Type YFM450FA
Wielophanging, voor Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 5 standen verstelbare veervoorspanning, 160 mm

slag

Wielophanging, achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 5 standen verstelbare veervoorspanning, 180 mm
slag

Remmen, voor Hydraulisch bediende remschijven

Remmen, achter Gesloten, natte meervoudige plaatrem

Bandenmaat, voor AT25x8-12

Bandenmaat, achter AT25x10-12

Afmetingen YFM450FA
Totale lengte 1.993 mm

Totale breedte 1.093 mm

Totale hoogte 1.120 mm

Zithoogte 840 mm

Wielbasis 1.233 mm

Grondspeling 245 mm

Draaicirkel 3,0 m

Inhoud brandstoftank 15,0 liter

Motorolie hoeveelheid 2,6 liter

Maximaal laadvermogen YFM450FA
Bagagerek voor 40 kg

Bagagerek achter 80 kg

Extra kenmerken YFM450FA
Stuursysteem Ackermann principe



 
Prijs 

Grizzly 450 IRS
www.yamaha-motor.nl

Grizzly 450 4WD STD 7999.00
Prijzen vanaf 1 augustus 2015, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen inclusief BPM
(indien van toepassing) en BTW.  S.E.& O

Handlingkosten 250.00



Kleuren 
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Solid Green Yamaha Blue Red Spirit

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de

allerbeste service en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden beveelt Yamaha ten

zeerste aan om altijd naar een officiële Yamaha-dealer te gaan voor de service die u nodig heeft.

We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts

& Accessories. Yamaha adviseert eveneens het gebruik van Yamalube®, ons eigen, speciaal voor Yamaha-

motoren ontwikkelde assortiment hightech smeer- en reinigingsmiddelen. Zelfs in de extreme

omstandigheden waarmee uw Grizzly 450 IRS te maken krijgt.

Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha een serie kwalitatief hoogwaardige,

innovatieve motorkleding die u comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment

vrijetijdskleding. Ga voor meer informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha Grizzly 450 IRS met uw mobiel

Yamaha Motor Nederland B.V.
Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk
Nederland


