
Ketterä ja
monipuolinen.
Kompakti ja akseliväliltään lyhyt Wolverine X4 etenee

sujuvasti vaikeassakin maastossa. Sen itsesäätyvä

takajousitus varmistaa asiallisen maavaran ja tasaisen

kulun myös täydellä kuormalla.

Lisämukavuutta varten kuljettajan istuin ja ohjauspyörä

ovat säädettävät. Tavaratilaa voi puolestaan suurentaa

taittamalla takaistuimet alas. Uuden, kaksisylinterisen,

850 cm³ rivimoottorin erinomaiset teho- ja vääntövarat

takaa joka tilanteessa sujuvan suorituskyvyn. Tehokkaan

melu- ja tärinävaimennuksen ansiosta keskustelu

ohjaamossa sujuu tavallisella puheäänellä.

Kattavan Yamaha Genuine -lisävarustevalikoiman avulla

Wolverine X4 käyttömukavuutta ja ominaisuuksia voi

helposti muokata käyttäjän mieltymysten mukaan.

Yamahan uusi nelipaikkainen Side-by-

Side

Käyttömukavuudeltaan ja maasto-

ominaisuuksiltaan luokkansa

parhaimmistoa

Tilaa neljälle aikuiselle

Parhaimmillaan vapaa-ajan

maastoajossa ja keveässä

hyötykäytössä

Kompakti ja ketterä rakenne sekä

matala painopiste

Tehokas, kaksisylinterinen 850 cc:n

nelitahtimoottori

Luotettava toimivuus kaikissa maasto-

olosuhteissa

Hiljainen, käyttömukava ja sujuva

ajettava

Rakenteeltaan vankka ja luotettava

jokapaikankulkija

Sopii yhtälailla aloittelijan kuin
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Vääntövahva ja tehokas,
kaksisylinterinen, 850 cm³
moottori

Kaksisylinterisen, 850 cm³ rivikoneen

väkevä lineaarinen vääntövoima riittää

hyvin neljän aikuisen ja täydenkin

kuorman kuljettamiseen mäkisessä ja

muutenkin vaativassa maastossa.

Crossplane-moottorin suuri iskupituus ja

270 asteen kampiakseli tuottavat hyvän

väännön alakierroksilta lähtien. Tämän

ansiosta ajo on sujuvaa kaikilla

nopeuksilla.

Kompakti ja ketterä alusta

Wolverine X4 alustan lyhyt, 2 100 mm

akseliväli on vain 35 mm pidempi kuin 2-

paikkaisessa Wolverine R -mallissa. X4:sen

kokonaispituus on 3 100 mm ja leveys

1 580 mm. Näin se yksi

monipuolisimmista, ketterimmistä ja

helpoiten käsiteltävistä 4-paikkaisista

SxS-ajoneuvoista.

Melutasoltaan vaimeat ja
mukavat sisätilat

X4 suunnittelussa on painotettu kuljettajan

ja matkustajien ajomukavuutta. Tällä on

haluttu varmistaa rentouttava ja

miellyttävä ajoelämys. Imu- ja

pakokaasujärjestelmän tehokas

äänenvaimennus vähentävät merkittävästi

moottorin melutasoa. Näin

matkustajatilassa voi helposti keskustella

normaalilla puheäänellä. Moottorin

kumiripustus ja alustan kattava

tärinävaimennus minimoivat puolestaan

astinlautojen tärinän.

Itsesäätyvät
takaiskunvaimentimet

Itsesäätyvä takajousitus varmistaa

erinomaisen ajomukavuuden yhtälailla niin

yhden henkilön kuormituksella kuin

täydellä miehityksellä ja kuormalla

liikuttaessa. Kuorman mukaan säätyvä,

älykäs takajousitus pitää maavaran

tasaisena. Näin ajo on vaivatonta ja kulku

mukavaa epätasaisessakin maastossa.

Neljä täysikokoista, korkealla
selkänojalla varustettua
istuinta.

Wolverine X4:ssä on neljälle matkustajalle

mukavat, täysikokoiset istuimet.

Mukavasti muotoiltujen, korkealla

selkänojalla varustettujen istuimien

ansiosta kuljettaja ja matkustajat voi

nauttia rentouttavasta ajosta

vaativassakin maastossa.

Mukavan monipuolinen

Kuljettajan istuimen 100 mm säätövara

eteen/taakse sekä ohjauspyörän

kallistuksen 12-asteen säätövara

varmistavat parhaan mahdollisen

ergonomian hyvinkin erikokoisille

kuljettajille. Kun takana ei ole matkustajia,

voi tavaratilaa suurentaa taittamalla

takaistuimet alas.
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Moottori

Moottorin tyyppi Parallel Twin;4-tahtinen;nestejäähdytetty;DOHC
Sylinterin tilavuus 847cc
Sylinterin mitat 82 mm x 80.2 mm
Puristussuhde 10.5 : 1
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu

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

Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Ajojärjestelmä On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Takajousitusjärjestelmä
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Etujarru Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy

Takajarru
Akseliin kiinnitetty seisontajarru;Tuuletettu
hydraulinen kaksoislevy

Eturenkaat MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Takarenkaat MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Mitat

Kokonaispituus 3,100 mm
Kokonaisleveys 1,519 mm
Kokonaiskorkeus 1,960 mm
Akseliväli 2,100 mm
Kääntösäde 4.5m
Maavara 273 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 754kg
Polttoainesäiliön tilavuus 35L
Öljysäiliön tilavuus 4.4L

Loading limits

Cargo bed 71kg
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Additional feature

Ohjausjärjestelmä
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 900 kg
Digitaalisen LCD-mittariston näytöltä näkee yhdellä
silmäyksellä kaiken olennaisen: polttoainemittari,
nopeusmittari, matkamittari, trippimittari, huoltoväli,
käyttötunnit, 2WD/4WD/tasauspyörästön lukko -
merkkivalo, L/H/N/R -vaihteen merkkivalo, käsijarrun
merkkivalo, moottorin varoitusvalo, veden lämpötilan
varoitusvalo ja -mittari sekä akun latauksen
merkkivalo.



The speci cation and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice,

and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products.

Some models are shown with optional accessories. Yamaha Side-by-Side Vehicles are built to operate

within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identi ed

in the owner’s manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and

passenger safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. Our Side-

by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older.
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