Akcesoria do pojazdów Yamaha ATV 2016
www.yamaha-motor.pl

ATV

AKCESORIA

KODIAK 700
1. Komplet akcesoriów terenowych do
modelu Kodiak
Zawiera przydatne akcesoria do Twojego quada.
Wszystko to w promocyjnej cenie!
ATVPKTGRIZZLY16
Komplet zawiera:
2. Osłona podwozia
Wykonana w Szwecji osłona podwozia dla
najlepszej ochrony Twojego quada.
YFM70880

3. Wyciągarka
Najbardziej przystępna cenowo wyciągarka na
rynku o uciągu 1360 kg.
Wyposażona w hak z blokadą bezpieczeństwa
(1 tona) oraz kauszę klamrową, które ułatwiają
nawijanie stalowej linki w warunkach polowych.
Blokada bezpieczeństwa na haku działa także
w kierunku poziomym.
COMEUPCUB3
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4. System zdalnego sterowania do
wyciągarki
Bezcenna pomoc przy pracach terenowych. Zdalne
sterownie z szybkim czasem reakcji oraz prostym
pilotem.
CUP881286
5. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Kaseta pozwala na łatwy montaż i przenoszenie
wyciągarki na przód lub tył quada oraz na
przyczepę.
YFM1002375
6. Skrzynia transportowa z uchwytem
- tył
Skrzynia wraz z wyciągarką oraz uchwytem,
który może służyć m.in. do montażu przenośnej
wyciągarki.
YFM40080

7. Uchwyt do pługa

Uchwyt pozwala na szybki i łatwy montaż
wyprodukowanego w Szwecji pługa marki Yamaha.
YFM70830

8. Zestaw kabli montażowych do

wyciągarki
Kompletny zestaw kabli do łatwego montażu
wyciągarki i przekaźnika.
YFM20076

9. Przełącznik
Wyłącznik/przełącznik stosowany do wyboru
wyciągarki w przypadku podwójnego montażu
wyciągarek na quadzie (przód lub tył).
System zdalnego sterowania działa na obu
wyciągarkach.
YFM10074
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10. Skrzynia transportowa
z uchwytem - przód
Skrzynia wraz z wyciągarką oraz uchwytem,
który może służyć m.in. do montażu przenośnej
wyciągarki.
Do skrzyni można dokupić siatkę ochronną
DBYACC560060 (sprzedawaną osobno).
YFM40080

ATV

AKCESORIA

GRIZZLY 700
1. Komplet akcesoriów terenowych do
modelu Grizzly
Zawiera przydatne akcesoria do Twojego quada.
Wszystko to w promocyjnej cenie!
ATVPKTGRIZZLY16
Komplet zawiera:
2. Osłona podwozia
Wykonana w Szwecji osłona podwozia dla
najlepszej ochrony Twojego quada.
YFM70885
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3. Wyciągarka
Najbardziej przystępna cenowo wyciągarka na
rynku o uciągu 1360 kg. Wyposażona w hak
z blokadą bezpieczeństwa (1 tona) oraz kauszę
klamrową, które ułatwiają nawijanie stalowej linki
w warunkach polowych.
COMEUPCUB3
4. System zdalnego sterowania do
wyciągarki
Bezcenna pomoc przy pracach terenowych. Zdalne
sterownie z szybkim czasem reakcji oraz prostym
w obsłudze pilotem.
Naciągnięcie linki ułatwia jej wciąganie na bęben.
CUP881286
5. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Kaseta pozwala na łatwy montaż i przenoszenie
wyciągarki na przód lub tył quada oraz na
przyczepę.
YFM1002375
6. Tylna skrzynia transportowa

z uchwytem
Skrzynia wraz z wyciągarką oraz uchwytem,
który może służyć m.in. do montażu przenośnej
wyciągarki.
YFM40080

7. Uchwyt do pługa

Uchwyt pozwala na szybki i łatwy montaż
wyprodukowanego w Szwecji pługa marki Yamaha.
YFM70830

8. Zestaw kabli montażowych do

wyciągarki
Kompletny zestaw kabli do łatwego montażu
wyciągarki i przekaźnika.
YFM20076

9. Przełącznik
Wyłącznik/przełącznik stosowany do wyboru
wyciągarki w przypadku podwójnego montażu
wyciągarek na quadzie (przód lub tył).
YFM10074

10. Skrzynia transportowa z
uchwytem - przód
Skrzynia wraz z wyciągarką oraz uchwytem,
który może służyć m.in. do montażu przenośnej
wyciągarki.
Do skrzyni można dokupić siatkę ochronną
DBYACC560060 (sprzedawaną osobno).
YFM40080
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ATV

AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
1. Zestaw z wyciągarką 2016
Zestaw z wciągarką do Twojego quada. Wszystko
to w promocyjnej cenie!
ATVVINSCHPKT16
Komplet zawiera:
2. Wyciągarka
Najbardziej przystępna cenowo wyciągarka na
rynku o uciągu 1360 kg.
Wyposażona w hak z blokadą bezpieczeństwa
(1 tona) oraz kauszę klamrową, które ułatwiają
nawijanie stalowej linki w warunkach polowych.
COMEUPCUB3

3. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Kaseta pozwala na łatwy montaż i przenoszenie
kasety na przód lub tył Twojego quada.
YFM1002375
4. Tylna skrzynia transportowa
z uchwytem
Skrzynia wraz z wyciągarką oraz uchwytem,
który może służyć m.in. do montażu przenośnej
wyciągarki.
YFM40080
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5. Zestaw kabli montażowych do
wyciągarki
Kompletny zestaw kabli do łatwego montażu
wyciągarki i przekaźnika.
YFM20076
6. Przełącznik
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Wyłącznik/przełącznik stosowany do wyboru
wyciągarki w przypadku podwójnego montażu
wyciągarek na quadzie (przód lub tył).
YFM10074
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ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
1. Wzmocniony zaczep kulowy
o podwójnym zastosowaniu
Wyprodukowany w Szwecji najwyższej jakości
zaczep o podwójnym zastosowaniu.
YFM70815
2. Wzmocniony zaczep z mocowaniem

wyciągarki
Wyprodukowany w Szwecji zaczep o podwójnym
zastosowaniu, z wbudowanym mocowaniem do
wyciągarki.
Należy stosować, kiedy quad ma zamontowane
koła.
Łatwy montaż na standardowym zaczepie (jako
standard wymagany jest przedłużony zaczep,
dotyczy większości modeli z 2014 roku).
Tylko do lżejszych przyczep np. ogrodowych itp.
Maks. uciąg do 450 kg, nacisk na zaczep kulowy
do 10 kg.
Polepszenie stabilności przyczepy na zakrętach.
Przy cięższych przyczepach należy zdjąć
przedłużony zaczep.
YFM70023
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3. Wzmocniony zaczep z mocowaniem
do wyciągarki
Wyprodukowany w Szwecji wzmocniony zaczep.
YFM 70019
4. Przedłużony zaczep z mocowaniem

do wyciągarki
Wyprodukowany w Szwecji przedłużony zaczep.
YFM 70816

5. Bloczek/Zestaw do podnoszenia
Bloczek montowany na uchwycie do narzędzi.
Pomocny przy odśnieżaniu. Ogranicza zużycie linki.
Dzięki niemu lina znajduje się pod odpowiednim
kątem pomiędzy wyciągarką a pługiem. Pług działa
sprawniej i płynniej. Zestaw ułatwia jego regulację.
YFM20062
6. Eletryczny wyłącznik podnoszenia

Yamaha zaleca stosowanie elektrycznego
wyłącznika podnoszenia, który zmniejsza zużycie
linki oraz ryzyko pęknięcia bądź uszkodzenia
linki lub kołowrotka. Nie przeciąża uchwytu do
skrzyni w przypadku, gdy pług prowadzony jest
w skrajnych pozycjach.
YFM70095

8. Poszerzenia błotników

Poszerzenia błotników nadają Twojemu quadowi
wyjątkowego charakteru. Sprawiają, że quad
wygląda bardziej agresywnie. UWAGA! Różne
numery do Kodiaka i Grizzly.
B16F15E0V000 do modelu Kodiak
2UDF15E0V000 do modelu Grizzly

7. Chlapacze ochronne

Tylne chlapacze ochronne do quadów Kodiak
i Grizzly. Niezbędne podczas jazdy terenowej.
Łatwe w montażu.
YFM70899
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ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
9. Osłony na ręce Kolpin®

Osłony na ręce firmy Kolpin® z wbudowanymi
lusterkami. Osłony zapewniają dodatkową ochronę
oraz nadają pojazdowi charakteru. Ponadto
cechuje je wygodne położenie lusterek.
ACC973000000

10. Oświetlenie LED Rigid IND.®

Najwyższej jakości oświetlenie LED firmy Rigid
IND.® Sprzedawane w parach. Oświetlenie może
zostać zamocowane na quadzie lub przyczepie
(przy montażu na przyczepie należy użyć
przedłużacza). Oświetlenie idealnie sprawdza się
przy pracy terenowej. Oświetla szerszy obszar
i zwiększa widoczność.
RGD202110000
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11. Osłona podwozia

Plastikowa osłona podwozia do quada. Dostępna
w 3 różnych grubościach: 6 mm, 8 mm i 10 mm.
B16F84N0V000
YFM1171508
YFM1171510

12. Osłona wału napędowego

Plastikowa osłona wału napędowego do quada.
W zestawie na przód i tył. UWAGA! Różne numery
artykułów do quadów Kodiak i Grizzly. Dostępna
grubość: 8 mm.
ATVAARMPROTEC do modelu Kodiak
ATVAARMPROTEC14 do modelu Grizzly

13. Siatka ochronna

Siatka ochronna do skrzyni. Siatka idealna na
przednią skrzynię, do przykrycia tylnej skrzyni
mogą być potrzebne dwie siatki.
DBYACC560060

14. Zestaw podgrzewanych manetek
Zestaw podgrzewanych manetek firmy HEAT
DEMON® wyposażonych w regulator ciepła.
Możliwa 5-stopniowa regulacja ciepła. Możliwe
jest również proste podłączenie podgrzewacza
siedzenia.
W zestawie podgrzewacz uchwytów i kciuków.
ATV15048000
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15. Uchwyt do wycinarki krzaków
Uchwyt do wycinarki krzaków do quada. Możliwy
montaż na uchwycie do narzędzi z przodu lub tyłu.
YFM10890
16. Stół roboczy

Stół roboczy z imadłem. Narzędzie ułatwia
pracę w terenie, kiedy trzeba naostrzyć piłę lub
wycinarkę. Produkt dostępny również w wersji bez
imadła (YFM10095).
YFM10899
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17. Zestaw do wzmocnienia
oryginalnego zawieszenia
Pierścienie dystansowe do oryginalnych sprężyn
zawieszenia to łatwy sposób na wzmocnienie
zawieszenia. Sprzedawane w parach.
YFM28130
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ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
18. Zestaw naprawczy wariator

Zestaw zwiększający płynność jazdy na niskich
obrotach. Umożliwia zmniejszenie obrotów o 10%
w przypadku oryginalnych kół.
YFM20055

19. Podgrzewane manetki

Nowy model podgrzewanych manetek z prostym
montażem typu „Plug and play”. Ładne i funkcjonalne
podgrzewacze z 3 stopniami grzania (podgrzewane
manetki dostępne w zestawie Heat Demon
ATV215048000).
B16H29A0V000
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20. Przednia osłona ochronna do

modelu Grizzly
Przednia osłona „Heavy-Duty” chroni zderzaki
i reflektory. Nadaje pojazdowi bardziej agresywnego
wyglądu.
2UDF84L0V000

21. Przednia osłona ochronna do

modelu Kodiak
Przednia osłona „Heavy-Duty” chroni zderzaki
i reflektory. Nadaje pojazdowi bardziej agresywnego
wyglądu.
B16F84L0V000

22. Tylna osłona ochronna

Tylna osłona „Heavy-Duty” chroni zderzaki i reflektory.
Nadaje pojazdowi bardziej agresywnego wyglądu.
Pasuje do quadów Kodiak i Grizzly.
B16F85L0V000

23. Boczne osłony ochronne

Zestaw ochronny całościowo chroniący pojazd.
W celu montażu osłon bocznych niezbędne są osłony
ochronne na przód i tył (sprzedawane oddzielnie).
UWAGA! Różne numery artykułów do quadów Grizzly
i Kodiak.
2UDF11E0V000 do modelu Grizzly
B16F11E0V000 do modelu Kodiak

24. Dodatkowa barierka do bagażnika
Dodatkowe, podwyższone barierki do bagażnika.
Wysokość barierki na przedni bagażnik to 150 mm.
Wysokość barierki na tylny bagażnik - 190 mm.
UWAGA! Barierki na przedni i tylny bagażnik są
sprzedawane oddzielnie.
B16F48B0V000 na przód
B16F48A0V000 na tył

25. Kosz na bagażnik
Kosz na przedni bagażnik. Pasuje do quadów Grizzly
i Kodiak. Kosz ma wysokość 127 mm, co daje dużą
powierzchnię do przechowywania.
B16F83P0S000

26. Skrzynia transportowa

Metalowa skrzynia transportowa szwedzkiego
producenta. Skrzynia jest uniwersalna i pasuje
do wszystkich pojazdów Yamaha. Do skrzyni
można dokupić pokrywę (YFM40070) sprzedawaną oddzielnie.
YFM40060

27. Pokrywa do skrzyni
Pokrywa do metalowej skrzyni szwedzkiego
producenta.
YFM40070
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ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
28. Zestaw montażowy
Zestaw montażowy do wyprodukowanych
w Szwecji metalowych skrzyń transportowych.
Części zamienne do metalowej skrzyni
transportowej.
YFM4005050
29. Przedni kufer transportowy

Przedni kufer transportowy o pojemności 37
litrów do zamontowania na przednim bagażniku.
Ma wodoodporne zamknięcie. Kufer o ładnej linii
z uchwytami do puszek 330 ml po lewej i prawej
stronie.
Pasuje do quadów Kodiak i Grizzly.
B16F83P0V000

30. Tylny kufer transportowy
Tylny kufer transportowy o pojemności 66 litrów
do zamontowania na tylnym bagażniku. Ma
wodoodporne zamknięcie. Kufer o ładnej linii
z uchwytami do puszek 330 ml po lewej i prawej
stronie. Z tyłu skrzyni można również zamocować
flagę.
Pasuje do quadów Kodiak i Grizzly.
B16F83P0T000
31. Przedni kufer transportowy
Przedni kufer transportowy o pojemności 116
litrów do zamontowania na przednim bagażniku.
Wygodny i pojemny kufer fińskiego producenta
pasujący do quadów Kodiak i Grizzly.
ATVW075403SC
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32. Tylny kufer transportowy

Kufer transportowy o pojemności 57 litrów do
zamontowania na tylnym bagażniku. Wygodny
i pojemny kufer fińskiego producenta pasujący do
quadów Kodiak i Grizzly.
ATVW075413SC

33. Pasy montażowe do kufra

Zestaw pasów do montażu kufra na quadzie.
YFM91099
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37

34. Przednia torba

Torba wykonana z nylonu 600D z dodatkową
kieszenią skierowaną ku kierowcy tak, by zapewnić
mu jak najłatwiejszy dostęp.
B16F847UV000

35. Tylna torba
Torba wykonana z nylonu 600D z dodatkową
kieszenią skierowaną ku kierowcy tak, by zapewnić
mu jak najłatwiejszy dostęp.
B16F847UT000

36. Szyba ochronna do modeli z EPS
Nowa szyba ochronna pasująca do wszystkich
quadów Grizzly EPS z wyciętym miejscem na
górny reflektor. Łatwa w montażu i demontażu.
UWAGA! Osłony na ręce nie mogą być używane
z tym typem szyby. Regulowana wysokość.
2UDF83J0V000
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37. Szyba ochronna do modeli bez EPS

Nowa szyba ochronna pasująca do wszystkich
quadów Kodiak bez górnego reflektora. Łatwa
w montażu i demontażu. UWAGA! Osłony na
ręce nie mogą być używane z tym typem szyby.
Regulowana wysokość.
B16F83J0V000

ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
38. Szyba ochronna EPS Special - czarna
Nowa szyba ochronna (standardowa owiewka)
stworzona do wszystkich modeli Kodiak i Grizzly
EPS. Łatwa w montażu i demontażu. Osłony na
ręcę nie powinny być używane z tym typem szyby.
ATVFRN4000BK

39. Szyba ochronna EPS Special - niebieska
Nowa szyba ochronna (standardowa owiewka)
stworzona specjalnie do modelu Grizzly EPS.
Łatwa w montażu i demontażu. Osłony na ręce nie
powinny być używane z tym typem szyby.
ATVFRN4000BU
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40. Szyba ochronna EPS Special - czerwona
Nowa szyba ochronna (standardowa owiewka)
stworzona specjalnie do czerwonego Grizzly EPS
(kod DRMV). Łatwa w montażu i demontażu.
Osłony na ręce nie powinny być używane z tym
typem szyby.
B31F83J0V000

41. Pokrowiec na siedzenie Camo
Wzmocniony pokrowiec na siedzenie w kolorze
Camo stworzony specjalnie do ATV w tym
malowaniu. Nakładany za pomocą elastycznych
pasów.
B16F47B0V000
42. Podgrzewany pokrowiec na siedzenie
Podgrzewany pokrowiec na siedzenie idealny na
zimne dni. Łatwy montaż typu „Plug and play”.
Dodatkowo możliwość kupna regulatora ciepła
Heat Demon (ATV215048000 - sprzedawany
osobno). UWAGA! Na zdjęciu pokazany jest cały
fotel wraz z regulatorem (sprzedawane oddzielnie).
B16F47B0T000
43. Uchwyt do futerałów na broń i piłę
mechaniczną
Uchwyt do mocowania na quadzie futerału na
broń lub piłę mechaniczną.
B16K750BV000

44. Futerał na broń Deluxe

Futerał na broń z wyciąganym wewnętrznym
pokrowcem (wymagany uchwyt/mocowanie
B16K750BV000 - sprzedawany oddzielnie).
ABAUXX671000

45. Futerał na broń

Podstawowy futerał na broń (wymagany uchwyt/
mocowanie B16K750BV000 - sprzedawany
oddzielnie).
ABB4SH671000

46. Futerał na piłę mechaniczną

Futerał na piłę firmy Kolpin® pozwala na
bezpieczne przechowywanie piły mechanicznej
na quadzie (wymagane mocowanie do futerału
B16K750BV000 - sprzedawane oddzielnie).
ACC206000000

47. Nylonowa torba na przedni

bagażnik
Modułowa torba na przedni bagażnik quada.
QuadGear Tactical® w kolorze oliwkowym.
Pasuje do wszystkich quadów marki Yamaha.
DBYACC560066
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ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

KODIAK & GRIZZLY 700
48. Nylonowa torba na tylny bagażnik
Modułowa torba na tylny bagażnik marki
QuadGear Tactical® w kolorze oliwkowym. Pasuje
do wszystkich quadów Yamaha.
DBYACC560067
49. Uchwyty na narzędzia

Uchwyty na narzędzia firmy Kolpin® sprzedawane
w parach. Pasują do wszystkich quadów Yamaha.
DBYACC560083
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

50. Torba na błotnik
Miękka torba z zewnętrznymi paskami
umożliwającymi przymocowanie dodatkowych
akcesoriów. Pasuje do wszystkich quadów Yamaha.
ABAFENDBAGBK
51. Pokrowiec
Pokrowiec zapewnia ochronę quada podczas jego
przechowywania. Pasuje do wszystkich quadów
Yamaha.
ATVCOVER0200
52. Zestaw narzędzi Metric
Zestaw narzędzi Yamaha Universal Metric. Może
być stosowany do wszystkich quadów Yamaha.
ABAMETRC0000
53. Reflektor
Łatwy w użyciu reflektor, który wystarczy
podłączyć do gniazdka 12V. Może być stosowany
na wszystkich quadach Yamaha.
ABA2HR351000
54. Wtyczka/gniazdko 12V

Wtyczka 12V z gniazdkiem. Może być używana na
wszystkich quadach Yamaha.
ATV12VPK00KT

55. Sprężyna zawieszenia tylnego

Öhlins
Dodatkowo wzmocnione sprężyny tylnego
zawieszenia firmy Öhlins® do jazdy przy
bardzo dużym obciążeniu. UWAGA! Wymaga
specjalistycznego montażu oraz podkładki Öhlins
sprzedawanej oddzielnie (YFM11501).
Niezbędna jest jedna podkładka na sprężynę.
Sprężyny sprzedawane są pojedynczo. UWAGA!
W przypadku modelu Grizzly do montażu jest
potrzeba także część nr YFM28130 (sprzedawana
osobno w parach).
YFM28125
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56. Sprężyna przedniego zawieszenia
Öhlins
Dodatkowo wzmocnione sprężyny przedniego
zawieszenia firmy Öhlinss® do jazdy przy
bardzo dużym obciążeniu. UWAGA! Wymaga
specjalistycznego montażu oraz podkładki Öhlins
sprzedawanej oddzielnie (YFM11501).
Niezbędna jest jedna podkładka na sprężynę.
Sprężyny sprzedawane są pojedynczo. Do użytku
w ekstremalnych przypadkach.
UWAGA! Pasuje jedynie do modelu Kodiak.
YFM18046

57. Podkładka do sprężyny Öhlins

Podkładki do montażu na quadzie
wzmocnionych sprężyn zwieszenia firmy Öhlins.
Sprzedawane pojedynczo.
YFM11501

ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

VIKING YXM700
1. Składana szyba
Składana szyba zapewnia ochronę przed wiatrem,
deszczem i brudem. W każdym momencie szybę
można złożyć.
1XDF83J0V000
2. Owiewka niska
Niska owiewka zwiększająca komfort jazdy.
1XDF8M0V000
3. Tylna szyba z tworzywa sztucznego
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Czarna szyba tylna z tworzywa sztucznego
zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem
i brudem.
2PGK750AV000

4. Tylna szyba z tworzywa sztucznego
Tylna szyba marki Camo wykonana z tworzywa
sztucznego zapewnia ochronę przed wiatrem,
deszczem i brudem.
2PGK750AV000
5. Miękki dach typu „Camo”

Dach typu „Camo” wykonany z materiału SurLast®
zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem
i brudem. W zestawie z poprzeczkami z włókna
szklanego.
1XDK830VT000

6. Poszerzenia błotników

Poszerzenia błotników zapewniają dodatkową
ochronę przed brudem i chlapaniem (w modelach
SE poszerzenia błotników są w standardzie).
1XDF15E0V000

7. Osłona przednia
Osłona przednia Heavy-Duty. Zapewnia dodatkową
ochronę i nadaje charakteru pojazdowi VIKING.
Lakierowana proszkowo na kolor czarny.
1XDF84L0V000
8. Osłony przednich lamp

Osłony przednich lamp Heavy-Duty. Zapewniają
dodatkową ochronę i jednocześnie nadają
charakteru pojazdowi VIKING. Montaż bezpośrednio
na osłonach HD (1XDF84L0V000 niezbędne do
montażu).
1XDF84L0T000

9. Osłony przednich i tylnych lamp
Lekkie plastikowe osłony na przednie i tylne lampy.
Łatwe w montażu.
1XDH4105V000
10. Zderzak tylny

Zderzak tylny/uchwyt stanowiący dodatkową
ochronę. UWAGA! Dodatkowo jest niezbędny zestaw
do montażu chlapaczy ochronnych (1XDF16G0T000)
- sprzedawany oddzielnie.
1XDF85E0V000

11. Chlapacze ochronne

Chlapacze chronią przed brudem i wodą. UWAGA!
Dodatkowo niezbędny jest zestaw do montażu
chlapaczy ochronnych (1XDF26G0T000) sprzedawany oddzielnie.
1XDF16G0V000

11

11

ATV

POZOSTAŁE AKCESORIA

VIKING YXM700
12. Konsola środkowego fotela
Konsola montowana na środkowym fotelu.
Zamienia środkowy fotel w schowek.
1XDF83P0R000
13. Pokrowiec na skrzynię ładunkową

Miękki pokrowiec z materiału SurLast® na skrzynię
ładunkową zapewnia ochronę przed brudem
i deszczem. Mocowany za pomocą specjalnych
pasów.
1XDF840NV000

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14. Zamykana pokrywa
Zamykana pokrywa do skrzyni ładunkowej.
Zamknięcie i kluczyki w zestawie.
1XDF83P0T000
15. Skrzynia transportowa
Duża skrzynia transportowa do montażu na
pojeździe. UWAGA! Do montażu są niezbędne
szyny montażowe 1XDF34A0V000 (sprzedawane
oddzielnie).
1XDF83P0V000
16. Szyny montażowe
Szyny do montażu na pojeździe różnych akcesoriów
Yamaha.
1XDF34A0V000
17. Kufer bagażowy pod siedzenie
Kufer bagażowy montowany pod siedzeniem
kierowcy.
1XDF83P0S000
18. Mocowanie do futerału na broń
Mocowanie do futerału na broń. UWAGA!
Do montażu są niezbędne szyny montażowe
1XDF34A0V000 (sprzedawane oddzielnie).
1XDK750BV000
19. Przegroda bagażnika

Przenośna przegroda do montażu w bagażniku.
Może być również używana jako osłona.
UWAGA! Do montażu są niezbędne szyny
montażowe 1XDF34A0V000 (sprzedawane
oddzielnie).
1XDF85D0V000

20. Gumowa mata bagażnika

Zapobiega ślizganiu się ładunku po podłodze
bagażnika. Mata zmniejsza poziom hałasu oraz
zapewnia ochronę powierzchni przed wycieraniem.
1XDF7302V000

21. Gumowe maty podłogowe
Zestaw mat gumowych idealnie pasujących
do stylistyki modelu Viking i ułatwiających
utrzymywanie pojazdu w czystości.
1XDF740BV000
22. Pokrowiec
Pokrowiec ochronny na pojazd VIKING.
1XDF81A0V000
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POZOSTAŁE AKCESORIA

WOLVERINE YXE700
1. Poszerzenia błotników
Poszerzenie błotników stanowią dodatkową barierę
ochronną oraz nadają charakteru. Pasują do
stylistyki modelu Wolverine.
2MBF15E0V000
2. Składana szyba

Składana szyba zapewnia ochronę przed deszczem,
wiatrem i brudem. Możliwość szybkiego i łatwego
złożenia.
2MBF83J0V000
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3. Niska owiewka
Niska owiewka zwiększająca komfort jazdy.
2MBF83M0V000
4. Tylna szyba z tworzywa sztucznego
Tylna szyba wykonana z materiału SurLast®
w kolorze czarnym zapewnia ochronę przed
deszczem, wiatrem i brudem. W zestawie
z aluminiowym wspornikiem.
2MBK750AV000
5. Tylna szyba z tworzywa sztucznego
Tylna szyba typu „Camo” z materiału SurLast®
zapewnia ochronę przed deszczem, wiatrem
i brudem. W zestawie z aluminiowym wspornikiem.
2MBK750AT000
6. Kufer bagażowy

Duży kufer bagażowy o pojemności ok. 81 litrów.
2MBF83P0V000

7. Kufer bagażowy pod siedzenie

Kufer bagażowy zamontowany pod siedzeniem
kierowcy.
2MBF83P0S000

8. Przedni zderzak

Przedni zderzak zapewnia dodatkową ochronę
i idealnie pasuje do stylistyki modelu Wolverine.
2MBF84L0V001

9. Tylny zderzak
Tylny zderzak zapewnia dodatkową ochronę
i idealnie pasuje do stylistyki modelu Wolverine.
2MBF85E0V000
10. Mocowanie do akcesoriów
Mocowanie do różnych akcesoriów Yamaha dla
modelu Wolverine. Do montażu na dachu i na
pojeździe.
2MBF34A0V000
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POZOSTAŁE AKCESORIA

WOLVERINE YXE700
11. Mocowanie do koła zapasowego
Mocowanie do koła zapasowego umożliwia
montaż na pojeździe. UWAGA! Do montażu
jest niezbędne mocowanie 2MBF34A0V000
(sprzedawane oddzielnie).
2MBK75J0V000

12. Mocowanie do futerału na broń

Mocowanie do futerału na broń do montażu na
pojeździe. UWAGA! Do montażu jest niezbędne
mocowanie 2MBF34A0V000 (sprzedawane
oddzielnie).
2MBK750BV000
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13. Mocowanie do futerału na piłę

mechaniczną
Mocowanie do futerału na piłę mechaniczną
montowane na pojeździe. UWAGA! Do montażu
jest niezbędne mocowanie 2MBF34A0V000
(sprzedawane oddzielnie).
2MBK75C0V000

14. Aluminiowa osłona podwozia
Zestaw aluminiowych osłon podwozia zapewnia
ochronę podwozia modelu Wolverine podczas
jazdy terenowej. W zestawie część środkowa,
przednia, tylna oraz dwie części boczne.
2MBF84N0V000
15. Osłony przedniego dyferencjału
Zapewniają ochronę przedniego mostu
napędowego w modelu Wolverine. Sprzedawane
w parach. Doskonałe uzupełnienie zestawu osłon
podwozia.
2MBF31A0V000
16. Osłony tylnego dyferencjału

Zapewniają ochronę tylnego mostu napędowego
w modelu Wolverine. Sprzedawane w parach.
Doskonałe uzupełnienie zestawu osłon podwozia.
2MBF31A0V000

17. Przednie mocowanie wyciągarki
W komplecie płyta i okablowanie. Mocowanie
dopasowane do stylistyki modelu Wolverine.
Montaż typu „Plug and play”.
2MBF28M0V000
18. Wyciągarka Warn 3500

Wyciągarka Provantage 3500LB firmy Warn
o dużej mocy. Uciąg maksymalny 1588 kg.
SSVF740CV000

19. Wyciągarka Warn 3000
Wyciągarka Warn Vantage 3000LB. Uciąg
maksymalny 1361 kg.
SSVF740CT000

20. Oświetlenie wewnętrzne LED

Diody LED zasilane na 4 baterie AA (niedostępne
w zestawie). Możliwość przyczepienia na twardym
dachu. W celu montażu może być niezbędne
wiercenie.
SSV5B4112000
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POZOSTAŁE AKCESORIA

WOLVERINE YXE700
21. Lusterko montowane centralnie

Duże lusterko wsteczne montowane centralnie,
o wymiarach 96x254 mm.
Kompatybilne z dachem oraz szybą ochronną.
Pasuje także do modelu VIKING.
1XDF6206V000

22. Lusterko boczne prawe

Duże, regulowane lusterko boczne prawe,
o wymiarach 114x203 mm. Kompatybilne
z dachem oraz szybą ochronną. Pasuje także do
modelu VIKING.
1XDF6205V000
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23. Lusterko boczne lewe

Duże, regulowane lusterko boczne lewe,
o wymiarach 114x203 mm. Kompatybilne
z dachem oraz szybą ochronną. Pasuje także do
modelu VIKING.
1XDF6204V000

24. Uniwersalny uchwyt do butelek

Uchwyt do butelki. Pasuje do butelek 330-500 ml.
5B4K83A0V000

25. Uchwyt do latarki
Uchwyt do latarki. Pasuje do wszystkich latarek
D-cell.
5B4K830XV000
26. Tylne mocowanie do wyciągarki dla
modelu Wolverine
YFM70823

25

27. Przednie mocowanie do wyciągarki
dla modelu Wolverine
(montaż na stałe)
YFM70845
28. Pług Wolverine
16-> 2 m szeroki
YFM70865
29. Kable i wyłącznik dla modelu
Wolverine
YFM70076
30. Mocowanie pługa 16->
YFM70810
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PRODUKTY LEJAB

PROFESJONALNA PRZYCZEPA DO DREWNA
1. Profesjonalna przyczepa do przewozu
drewna
• Profesjonalna, teleskopowa przyczepa do
przewozu drewna. Wysięgnik o dużej mocy
o wymiarach 800x800 lub 700x700 mm.
• Wyprodukowana w Szwecji przyczepa o wysokiej
klasie wykonania i funkcjonalności.
• Zaprojektowania do przewożenia ciężkiego
drewna w warunkach terenowych.
• Mobilny wózek za wysięgnikiem pozwala na
regulację nacisku na kulę.
• Wyśrodkowane ramię wózka umożliwia cofanie
i zapewnia maksymalny dostęp.
• Obrotowe kłonice są bardzo praktyczne podczas
załadunku i rozładunku, a także podczas jazdy
terenowej w lesie.
• Krata ochronna w zestawie.
Dane techniczne:
Maks. długość: 4,6 m Min. długość: 2,7 m
Szerokość: 1,3 m Wysokość: 1,2 m
Ciężar: 180 kg Maks. obciążenie: 1200 kg
Koła: 22”
YFM20050

1

2. Dźwig do przyczepy profesjonalnej

Wyprodukowany w Szwecji dźwig do przyczepy.
Możliwość montażu wyciągarki bezpośrednio
na dźwigu. Proste ustawienie przy załadunku,
obrotowe przy rozładunku. UWAGA! Dźwig należy
zamówić oddzielnie.
YFM10063

3. Uchwyt ładunkowy do przyczepy
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Niezawodny przy załadunku i rozładunku (działanie
na zasadzie dźwigni).
YFM10067

4. Wspornik ładunkowy do przyczepy
Niezawodny szczególnie przy rozładunku drewna.
Możliwość obrotu o 360 stopni w zależności
od długości pali drewna (działanie na zasadzie
dźwigni).
YFM10038
5. Podpora do przyczepy
Niezbędna przy podłączaniu przyczepy do pojazdu
(ułatwia podłączenie).
YFM10068
6. Dodatkowa podpora do przyczepy

Niezbędna przy podnoszeniu poprzecznym za
pomocą wyciągarki. Może być używana po lewej
i po prawej stronie.
YFM10038

7. Przedłużacz do wyciągarki

Przydatny przedłużacz do wyciągarki
zamontowanej na przyczepie. Przedłużacz o
długości 154 cm (sprzedawany oddzielnie).
YFM10021
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PRODUKTY LEJAB

PROFESJONALNA PRZYCZEPA DO DREWNA - KOMPLET

1

1. Przyczepa profesjonalna do drewna - komplet
Przyczepa jest dodatkowo wyposażona w wyciągarkę
(sprzedawaną oddzielnie).
Wszystkie pozostałe elementy z poprzedniej strony wchodzą
w zakres kompletu.
YFM20050KOMP1
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PRODUKTY LEJAB

EKONOMICZNA PRZYCZEPA DO DREWNA
1. Ekonomiczna przyczepa do drewna
• Mobilny wózek umożliwia regulację nacisku na
kulę.
• Obrotowe kłonice.
• Wysięgnik 600x600 mm do lżejszego transportu.
• UWAGA! 6-warstwowe opony 22’’.
• Wspornik ładunkowy: niezbędny szczególnie
podczas rozładunku kłód drewna. Możliwość
obrotu o 360 stopni.
• Nowe kleszcze do drewna firmy Lejab z bardzo
wygodnym uchwytem.
• Możliwy montaż skrzyni ładunkowej na
przyczepie.
Dane techniczne:
Długość: 3,73 m Szerokość: 1,20 m
Wysokość: 1,05 m Ciężar: 750 kg
Maks. obciążenie: 760 kg Koła: 22”
YFM30033
Akcesoria:
2. Zabezpieczenie ładunku na przyczepie
UWAGA! Należy złożyć oddzielne zamówienie.
YFM30043

1

3. Zabezpieczenie ładunku na przyczepie
UWAGA! Należy złożyć oddzielne zamówienie.
YFM30043
4. Wspornik ładunkowy do przyczepy
YFM10038
5. Słupek do wyciągarki elektrycznej
Niezbędny do montażu wyciągarki bezpośrednio
na przyczepie.
YFM10022

4

7. Przedłużacz do wyciągarki

Przydatny przedłużacz do wyciągarki
zamontowanej na przyczepie. Przedłużacz
o długości 154 cm (sprzedawany oddzielnie).
YFM10021
2-3

5

6
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PRODUKTY LEJAB

SKRZYNIA ŁADUNKOWA DO PRZYCZEPY PROFES.
Skrzynia ładunkowa do przyczep do
drewna
Pasuje zarówno do przyczepy profesjonalnej, jak
i ekonomicznej.
Skrzynia ładunkowa z blachy lub ze sklejki
z opuszczanymi klapami (przednią i tylną). Skrzynia
ułatwia przewóz długich płyt i desek. Możliwy
również transport zwierzyny.
Do załadunku można użyć słupka do wyciągarki
(YFM10022) i dźwigu.

1. Skrzynia ładunkowa z blachy
YFM10087
2. Skrzynia ładunkowa ze sklejki
Dane techniczne:
Długość: 2,3 m Wysokość: 0,27 m
YFM10057

3. Płozy śnieżne
Pasują jedynie do przyczepy profesjonalnej do
przewozu drewna (YFM20050).
YFM80050
4. Przyczepa śnieżna

Mała, prosta przyczepa śnieżna do użytku
domowego. Możliwość ciągniecia za quadem lub
skuterem śnieżnym.
YFM97010
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PRODUKTY LEJAB

PRZYCZEPA UCHYLNA Z BLOKADĄ
1. Przyczepa uchylna z blokadą
• Wyprodukowana w Szwecji przyczepa uchylna
o wysokim standardzie bezpieczeństwa, jakości
i funkcjonalności.
• Standardowe mocowanie do wyciągarki.
• Blokada wywrotki w razie ewentualnego
uszkodzenia.
• Wszystkie klapy są otwierane (praktyczne przy
załadunku i rozładunku).
• Możliwość demontażu słupków.
• Całkowicie płaska powierzchnia, może służyć
jako stół do pracy.
• Duża mobilność wózka - możliwość jazdy
terenowej.
Dane techniczne:
Długość: 3 260 mm, Szerokość: 1 275 mm
Wysokość skrzyni: 250 mm
Wymiary skrzyni Długość: 2240 mm
Szerokość: 1170 mm Maks. obciążenie: 800 kg
Powierzchnia: 0,65 m3
Wysokość do skrzyni: 850 mm
YFM30089

1

Akcesoria:
2. Krata ochronna
YFM30888

3. Podpora do przyczepy profesjonalnej
YFM10068
4. Mocowanie do wyciągarki i podpory
YFM30890
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PRODUKTY LEJAB

PRZYCZEPA OGRODOWA Z WYWROTEM RĘCZNYM
1. Przyczepa ogrodowa
• Otwierane klapy (przód i tył).
• Wyprodukowana w Szwecji przyczepa
o wysokiej jakości wykonania.
• Możliwość montażu kraty ochronnej przydatnej
podczas pracy w ogrodzie (sprzedawana
oddzielnie YFM10053). Wysokość kraty ok. 60 cm.
Dane techniczne:
Wymiary całkowite
Długość: 2,75 m Szerokość: 1,23m
Wysokość: 0,8 m Ciężar: 124 kg
Maks. obciążenie: 400 kg Koła: 20”
Wymiary wewnętrzne:
Wysokość z kratą: 0,88 m
YFM10072
Akcesoria:
2. Podpora do przyczepy ogrodowej
Podpora przydatna przy montażu skrzyni na
kołach. Niezawodna podczas załadunku.
YFM10054

1

3. Krata ochronna do przyczepy
ogrodowej
YFM10053

2

3
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UNIWERSALNY

PŁUG Z AKCESORIAMI
1. Pług Lejab
Nowy, odświeżony model pługa z dodatkowym
wzmocnieniem. Szwedzki produkt najwyższej
jakości. Stworzony specjalnie do quadów Yamaha.
Mocowanie do poszczególnych modeli zamawiane
oddzielnie. Standardowa szerokość 150 cm.
YFM20065
2. Wkładka z tworzywa sztucznego

Wkładka zapobiega zamarzaniu śniegu na pługu
i, w rezultacie, usprawnia jego działanie.
YFM2006598

3. Skrobak lewy/prawy
Skrobak lewy lub prawy. Skrobaki zamontowane na
pługu mają po ok. 12,5 cm szerokości - w zależności od kąta zamocowania.
YFM20068/YFM20069
1

2
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UNIWERSALNY

PŁUG Z AKCESORIAMI
4. Pług Lejab
Nowy, odświeżony model pługa z dodatkowym
wzmocnieniem. Szwedzki produkt najwyższej
jakości. Stworzony specjalnie do quadów Yamaha.
Mocowanie do poszczególnych modeli zamawiane
oddzielnie. Standardowa szerokość 150 cm.
YFM20065
5. Wkładka z tworzywa sztucznego
Wkładka zapobiega zamarzaniu śniegu na pługu
i, w rezultacie, usprawnia jego działanie.
YFM2006598
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6. Skrobak lewy/prawy

Skrobak lewy lub prawy. Skrobaki zamontowane
na pługu mają po około 12,5 cm szerokości w zależności od kąta zamocowania.
YFM20068/YFM20069

7. Mocowanie pługa Lejab YFM700

Mocowanie dopasowane do YFM700 (Grizzly
550/700).
YFM70830

8. Mocowanie pługa Lejab YFM700
Mocowanie dopasowane do YFM450 2009
(Grizzly 450).
YFM49030

9. Przedłużone mocowanie górne
Wyjątkowo przydatne podczas odśnieżania.
YFM2006544
10. Wyłącznik podnoszenia pługa
Idealne narzędzie zmniejszające obciążenie
wyciągarki w trakcie odśnieżania.
YFM70095
11. Kompletny zestaw pługa
Kompletny zestaw do profesjonalnego odśnieżania.
Łączna szerokość ze skrobakami 175 cm. Pasuje do
modelu Grizzly 550/700.
YFM20065KOMP1

10

W komplecie:
YFM20065 Pług
YFM20068 Skrobak lewy
YFM20069 Skrobak prawy
YFM2006598 Wkładka z tworzywa sztucznego
YFM70095 Wyłącznik podnoszenia
YFM20001 Kula haka holowniczego 50 mm

11
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LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PŁUG YFM20065

1
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2

23
6
13
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24 (25)
17

11

26

16

21
19
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NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ART. NR
YFM2006510
YFM2006508
YFM2006507
YFM2006505
YFM2006506
YFM2006551
YFM2006515
YFM2006519
YFM2006518
YFM2006561
YFM2006520
YFM2006521
YFM2006522
YFM2006523
YFM2006525
YFM2006526

NAZWA
Pług
Przetyczka 20x140 mm
Śruba TT M8x16
Ślizg
Nakrętka M16
Śruba M16x30 mm
Listwa do pługa
Śruba M10x25 mm
Nakrętka M10
Śruba M12x30 mm
Płyta obrotowa
Przetyczka 20x85 mm
Szekla 10 mm
Podkładka 36x21x3
Sprężyna
Napinacz do sprężyny
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ART. NR
YFM2006527
YFM2006530
YFM2006531
YFM2006532
YFM2006533
YFM2006538
YFM2006540
YFM2006550
YFM2006555
YFM2006560
YFM2006562
YFM2006536
YFM2006570
YFM2006590
YFM2006595
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NAZWA
Nakrętka M10 z kołnierzem
Łącznik poprzeczny
Przetyczka 20x90 mm
Sprężyna
Zawleczka 3,5 mm
Przetyczka sprężynowa 10 mm
Rama przednia
Rama tylna
Rama tylna, RHINO
Uchwyt do zaczepu kulowego
Nakrętka zabezpieczająca M12
Zawleczka 2 mm
Zaczep kulowy 50 mm
Zestaw ślizgów
Zestaw sprężyn
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www.yamaha-motor.pl
Zastrzeżenia:
Jazda quadem może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa
należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. Quady przeznaczone są
wyłącznie do jazdy terenowej. Jazda po nawierzchni utwardzonej może
spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Podczas jazdy zawsze bądź
ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. Nie należy przewozić
pasażerów. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie
pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione.
Należy zawsze zachować bezpieczną prędkość i szczególną ostrożność
podczas jazdy w trudnym terenie. Należy zachować rozwagę: w każdych
warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz
przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych.
Specyfikacje i wygląd produktów firmy Yamaha oraz innych marek
przedstawionych w niniejszej broszurze mogą ulegać zmianom bez
wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają
jedynie znaczenie orientacyjne i nie stanowią wiążącego prawnie opisu
produktów.
Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych Dealerów.
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