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Wybierając markę i model pojazdu ATV, należy zwrócić uwagę na wiele 
istotnych szczegółów.

W pełni automatyczną skrzynię biegów oferuje wielu producentów, 
ale czy każda z  nich ma wbudowany układ hamowania silnikiem? 
Tryb biegu wysokiego/niskiego jest kolejnym ważnym elementem, 
niezbędnym w pojeździe roboczym.

Pojazd staje się prawdziwym pomocnikiem w pracy, gdy sam mo-
żesz zdecydować, kiedy i  w  jaki sposób włączyć napęd na cztery 
koła. W  quadach Yamaha możesz samodzielnie sterować układem 
– w celu włączenia 4x4 wystarczy wcisnąć przycisk – i sam bloko-
wać mechanizm różnicowy, oferujący pełny napęd na cztery koła. 
Dzięki tym rozwiązaniom w  wymagających sytuacjach zachowasz 
pełną kontrolę, zamiast zdawać się na automatyczny system. Hamu-
lec silnikowy na wszystkie koła to kolejna istotna funkcja, niezwykle 
ważna podczas jazdy po zboczach. Wiele quadów Yamaha jest też 
wyposażonych w układ wspomagania kierownicy EPS, który znacz-
nie ułatwia prowadzenie, poprawiając tym samym komfort pracy. 
Od wielu lat opracowujemy i oferujemy również szeroką gamę akce-
soriów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

Terenowe czterokołowce Yamaha

Rolnicy, leśnicy, służy komunalne, a także kierowcy użytkujący quady 
Yamaha w celach rekreacyjnych mają wysokie oczekiwania, zarówno 
wobec pojazdów, jak i dostępnych do nich akcesoriów. Dlatego znacz-
na cześć produktów oferowanych w tym katalogu została opracowa-
na, przetestowana i wyprodukowana w Szwecji, na jednym z najlepiej 
rozwiniętych i najbardziej wymagających pod względem jakości i za-
stosowania rynków profesjonalnych ATV.

ATV Yamahy znane są ze swojej niezawodności, funkcjonalności 
i  wygody użytkowania. Jesteśmy więc pewni, że w  naszej gamie 
modeli znajdziesz pojazd, który spełni Twoje wymagania. Wyposa-
żony w przedstawione w niniejszym katalogu akcesoria, ułatwiające 
codzienną pracę, będzie idealnym pomocnikiem w pracach tereno-
wych. Naszą sieć tworzy blisko 20 Autoryzowanych Dealerów Yamaha, 
posiadających wieloletnie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje, 
którzy oferują sprzedaż pojazdów, części zamiennych i  akcesoriów 
specjalistycznych oraz pełny zakres usług serwisowych.

Najbliższego Dealera Yamaha ATV znajdziesz na stronie:
www.yamaha-motor.pl.
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Grizzly 700 EPS WTHC 
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  Grizzly 700 EPS WTHC 

Grizzly 700 EPS WTHC 
Nowy Grizzly 700 EPS WTHC (Wide Track, High Compression) został 
udoskonalony w 15 aspektach. Na początek – większa moc silnika 
i wyższy moment obrotowy. Zwiększenie rozstawu osi oraz zamon-
towanie nowych amortyzatorów znacznie polepszyło właściwości 

jezdne tego modelu. Kolejną, poprawiającą komfort nowością jest 
2-stopniowy, elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS, który 
gwarantuje jeszcze większe wsparcie podczas jazdy z napędem na 
cztery koła i z włączoną blokadą mechanizmu różnicowego.

• Zmodernizowany, 1-cyl. silnik 686 cm3

• 25% niższe zużycie paliwa
• Katalizator dla zmniejszenia emisji spalin
• 60 mm szerszy rozstaw osi, niezależne 

zawieszenie
• Nowe amortyzatory z przodu i tyłu
• Efektywniejszy układ wspomagania 

kierownicy przy włączonej blokadzie 
mechanizmu różnicowego

• Automatyczna skrzynia biegów 
Ultramatic

• Biegi wysoki/niski
• Przełączany tryb 2WD/4WD
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Hamowanie silnikiem
• Hydrauliczne hamulce tarczowe
• Wysoki prześwit
• Cyfrowe oprzyrządowanie

• Mocowanie sprzętu i wyciągarki 
z przodu i z tyłu

• Przenośna wyciągarka dostępna 
akcesoryjnie

• Kombinowany zaczep kulowy 
w wersji standardowej

• Wygięte wahacze nośne z przodu dla 
większego prześwitu
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• Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 558 cm3 z EFI
• W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
• Biegi wysoki/niski
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Przełączany tryb 2WD/4WD
• Hamowanie silnikiem na wszystkich kołach
• Niezależne zawieszenie
• Hydrauliczne hamulce tarczowe

• Cyfrowe oprzyrządowanie
• Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
• Kombinowany zaczep kulowy w standardzie

Grizzly 550 STD pod względem technicznym nie różni się od mo-
delu EPS, z  wyjątkiem braku wspomagania kierownicy. 550 STD 
jest niezwykle popularnym w Polsce, nowoczesnym pojazdem ATV 
z biegami wysokim/niskim, przełączanym trybem 2WD/4 WD oraz 
z blokadą mechanizmu różnicowego. 

W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic jest bardzo po-
ręczna i  łatwa w użytkowaniu, a przy tym pozostaje jedną z naj-
bardziej niezawodnych na rynku. Grizzly 550 STD jest napędzany 
chłodzonym cieczą silnikiem o pojemności 558 cm3, wyposażonym 
w elektroniczny wtrysk paliwa EFI.

Grizzly 550 STD

Grizzly 550 STD
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Grizzly 550 EPS

Grizzly 550 EPS jest bardzo popularnym i  nowoczesnym pojaz-
dem z biegami wysokim i niskim, przełączanym trybem 2WD/4WD 
oraz blokadą mechanizmu różnicowego. Elektryczny, progresyw-
ny układ wspomagania kierownicy znacznie zwiększa komfort, 
a także ułatwia i usprawnia prowadzenie quada w każdym terenie. 

W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic, która wielokrot-
nie wygrywała porównania prasowe, jest bardzo praktyczna i łatwa 
w użytkowaniu, a przy tym pozostaje jedną z najbardziej niezawod-
nych na rynku. Grizzly 550 EPS napędza chłodzony cieczą silnik o po-
jemności 558 cm3, wyposażony w elektroniczny wtrysk paliwa EFI.

Grizzly 550 EPS

• Progresywny elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS
• Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 558 cm3 z EFI
• W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
• Biegi wysoki/niski
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Przełączany tryb 2WD/4WD
• Hamowanie silnikiem
• Niezależne zawieszenie

• Hydrauliczne hamulce tarczowe
• Cyfrowe oprzyrządowanie
• Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
• Kombinowany zaczep kulowy w standardzie
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Grizzly 450 STD

Grizzly 450 STD
Od tego, czy wybierzemy pojazd dostosowany do naszych potrzeb, 
zależy jakość wykonanej pracy i  satysfakcja użytkownika. Grizzly 
450 STD to niezwykle wszechstronna i niezawodna maszyna o nieco
mniejszych rozmiarach, które ułatwiają przejazdy przez las i gęste 
zarośla. 1-cylindrowy, chłodzony cieczą silnik gwarantuje niezawod-
ność działania, moc i elastyczność. Grizzly 450 STD jest wyposażony 

w pełni automatyczną skrzynię biegów Ultramatic, z wbudowanym 
układem hamowania silnikiem, wysokie/niskie biegi, przełączany 
tryb 2WD/4WD oraz blokadę mechanizmu różnicowego. Skuteczne 
zatrzymanie zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu 
oraz zabudowany, mokry hamulec wielotarczowy z tyłu.

• Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy silnik 421 cm3

• Biegi wysoki/niski
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Przełączany tryb 2WD/4WD
• W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic
• Hamowanie silnikiem na wszystkich kołach

• Niezależne zawieszenie
• Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
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Grizzly 450 EPS

Grizzly 450 EPS
Grizzly 450 EPS to w pełni wyposażony, mocny i praktyczny po-
jazd o kompaktowych wymiarach zewnętrznych. Elektryczny układ 
wspomagania kierownicy gwarantuje niezwykle łatwe prowadze-
nie, a  jego rozmiary czynią go idealnym pomocnikiem w  wielu 
pracach. Napęd na cztery koła po naciśnięciu jednego przycisku. 
Hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu oraz zabudowany ha-
mulec wielotarczowy z tyłu zapewniają skuteczne zatrzymanie.

Niezależne zawieszenie gwarantuje komfort pracy na nierównych 
nawierzchniach. Pojazd cechuje w pełni automatyczna skrzy-
nia biegów z  systemem hamowania silnikiem, przełączany tryb 
2WD/4WD oraz blokada mechanizmu różnicowego zapewniająca 
napęd na cztery koła po naciśnięciu jednego przycisku. 

• 1-cylindrowy chłodzony cieczą silnik 421 cm3

• Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS
• Przełączany tryb 2WD/4WD
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Biegi wysoki/niski
• W pełni automatyczna skrzynia biegów Ultramatic

• Hamowanie silnikiem
• Mocowanie sprzętu i wyciągarki z przodu i z tyłu
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Grizzly 350A

Grizzly 350A
Nowy Grizzly 350A to idealny pojazd ATV dla właścicieli domków 
letniskowych, mniejszych gospodarstw oraz osób poszukujących 
poręcznego środka transportu w terenie. Grizzly 350 oferuje wy-
godną pozycję jazdy i łatwy dostęp do panelu kontrolnego. Obsługa 
automatycznej skrzyni biegów odbywa się w łatwy sposób za po-
mocą dźwigni umieszczonej po lewej stronie zbiornika paliwa.
Quad napędza mocny i elastyczny, 1-cylindrowy silnik.

Hydrauliczne hamulce tarczowe z przodu oraz zabudowane ha-
mulce bębnowe z tyłu zapewniają odpowiednią kontrolę nad pojaz-
dem w każdych warunkach. Łatwe i poręczne prowadzenie, a także 
duża ergonomia dbają o wygodę kierowcy, wydłużając możliwy czas 
pracy.

• Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy-
silnik 348 cm3

• W pełni automatyczna skrzynia biegów
• Hamulec tarczowy z przod

• 5-stopniowa regulacja zawieszenia
• Niezależne zawieszenie z przodu
• Prosty wahacz/oś z tyłu
• Poręczne i łatwe sterowanie

• Mocne bagażniki
• Duża ergonomia
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Viking YXM700
Trzyosobowy Viking to idealny pojazd do całorocznych prac w te-
renie. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie – od czystych prac 
konserwacyjnych wykonywanych przez zakłady energetyczne, 
przez wykorzystanie w pracach budowlanych, w przemyśle drzew-
nym, na obiektach narciarskich czy przez straż pożarną – wszędzie 
tam sprawdza się funkcjonalny, trwały Viking o doskonałych wła-
ściwościach terenowych. Trzy fotele wyposażone w trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa, drzwi zabezpieczające, mocna klatka oraz 
szeroki podest zapewniają komfort i  bezpieczeństwo kierowcy 

i dwóch pasażerów. Zawieszenie wykonane na bazie podwójnego 
wahacza poradzi sobie w najcięższym terenie – uchylna platforma 
ładunkowa ma wymiary typowej europalety i umożliwia przewóz 
ładunków o wadze wynoszącej aż 272 kg. Pojazd jest wyposażony 
w układ napędowy On-Command, który oferuje tryb napędu na 
jedną oś (2WD), na dwie osie (4WD) oraz na dwie osie z  bloka-
dą mechanizmu różnicowego (4WD Diff Lock). Do napędu służy 
osiągający wysoki moment obrotowy silnik o pojemności 686 cm3. 
Skuteczne zatrzymanie gwarantują hydrauliczne hamulce tarczowe.

• Elastyczny silnik chłodzony cieczą, 
1-cylindrowy, o pojemności 686 cm3

• Elektryczny układ wspomagania 
kierownicy EPS

• W pełni automatyczna skrzynia 
biegów

• Biegi niski/wysoki
• Przełączany tryb 2WD/4WD 

z blokadą mechanizmu różnicowego
• Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
• Zbiornik paliwa o pojemności 36,7 litra
• Uchylna skrzynia ładunkowa

• 3 fotele z 3-punktowymi pasami 
bezpieczeństwa

• Mocny dach ochronny
• Ładowność 272 kg

Viking YXM700
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Dane techniczne
Grizzly 700 EPS WTHC Grizzly 550 STD Grizzly 550 EPS

SILNIK
Rodzaj silnika 1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI 1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI 1-cyl., chłodzony cieczą, 4-suwowy, EFI

Układ rozrządu SOHC, 4-zaworowy SOHC, 4-zaworowy SOHC, 4-zaworowy

Pojemność skokowa 686 cm3 558 cm3 558 cm3

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ zapłonu TCI, ECU TCI, ECU TCI, ECU

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Zbiornik paliwa 20 l 20 l 20 l

Zbiornik oleju 2,4 l 2,4 l 2,4 l

PRZEŁOŻENIE
Skrzynia biegów Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, 

hamowanie silnikiem
Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, 
hamowanie silnikiem

Automatyczna, biegi wysoki/niski, wsteczny, 
hamowanie silnikiem

Układ napędowy Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada me-
chanizmu różnicowego

Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada 
mechanizmu różnicowego

Przełączany tryb 2WD/4WD, blokada 
mechanizmu różnicowego

Przełożenie końcowe Wał Kardana Wał Kardana Wał Kardana

PODWOZIE
Długość 2065 mm 2065 mm 2065 mm

Szerokość 1180 mm 1180 mm 1180 mm

Wysokość 1240 mm 1240 mm 1240 mm

Wysokość siedzenia 905 mm 905 mm 905 mm

Rozstaw osi 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Masa w stanie gotowym do jazdy 294 kg 289 kg 294 kg

Amortyzator - przód Podwójne wahacze Podwójne wahacze Podwójne wahacze

Amortyzator - tył Podwójne wahacze Podwójne wahacze Podwójne wahacze

Hamulec - przód Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze

Hamulec - tył Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze

Opony - przód T25 x 8-12 (SE PRO 26 x 9-14) AT25 x 8-12 AT25 x 8-12

Opony - tył AT25 x 10-12 (SE PRO 26 x 11-14) AT25 x 10-12 AT25 x 10-12

Prześwit 275 mm 275 mm 275 mm

Promień skrętu 3,2 m 3,2 m 3,2 m

Elektryczne wspomaganie kierow-
nicy EPS W standardzie - W standardzie

Dostępne kolory Zielony, czerwony, niebieski, camo Zielony, niebieski Zielony, czerwony, camo

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
Bagażnik przód 45 kg 45 kg 45 kg

Bagażnik tył 85 kg 85 kg 85 kg

Maksymalny uciąg przyczepy 600 kgf 600 kgf 600 kgf
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Dane techniczne
Grizzly 450 STD Grizzly 450 EPS Grizzly 350A Viking YXM700

SILNIK
Rodzaj silnika 1-cyl., chłodzony cieczą, 

4-suwowy, EFI
1-cyl., chłodzony cieczą, 
4-suwowy, EFI

1-cyl., chłodzony cieczą, 
4-suwowy

1-cyl., chłodzony cieczą, 
4-suwowy, EFI

Układ rozrządu SOHC, 2-zaworowy SOHC, 2-zaworowy SOHC, 2-zaworowy SOHC, 4-zaworowy

Pojemność skokowa 421 cm3 421 cm3 348 cm3 686 cm3

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ zapłonu DC-CDI DC-CDI DC-CDI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Zbiornik paliwa 15 l 15 l 13,5 l 36,7 l

Zbiornik oleju 2,6 l 2,6 l 3,1 l 2,6 l

PRZEŁOŻENIE

Skrzynia biegów
Automatyczna, biegi wysoki/
niski, wsteczny, hamowanie 
silnikiem

Automatyczna, biegi wysoki/
niski, wsteczny, hamowanie 
silnikiem

Automatyczna, F/N/B,
Automatyczna, biegi wysoki/
niski, wsteczny, hamowanie 
silnikiem

Układ napędowy Przełączany tryb 2WD/4WD, blo-
kada mechanizmu różnicowego

Przełączany tryb 2WD/4WD, blo-
kada mechanizmu różnicowego 2WD Przełączany tryb 2WD/4WD, blo-

kada mechanizmu różnicowego

Przełożenie końcowe Wał Kardana Wał Kardana Wał Kardana Wał Kardana

PODWOZIE
Długość 1993 mm 1993 mm 1984 mm 3100 mm

Szerokość 1093 mm 1093 mm 1085 mm 1570 mm

Wysokość 1120 mm 1120 mm 1120 mm 1925 mm

Wysokość kanapy 840 mm 840 mm 827 mm 792 mm

Rozstaw osi 1233 mm 1233 mm 1233 mm 2135 mm

Masa przy pełnym zbiorniku 275 kg 284 kg 260 kg 540 kg

Amortyzator - przód Podwójne wahacze Podwójne wahacze Podwójne wahacze Podwójne wahacze

Amortyzator - tył Podwójne wahacze Podwójne wahacze Wahacz Podwójne wahacze

Hamulec - przód Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze Hydrauliczny, podwójne tarcze

Hamulec - tył Zabudowany hamulec
wielotarczowy, mokry

Zabudowany hamulec
wielotarczowy, mokry Zabudowany hamulec bębnowy Hydrauliczny, podwójne tarcze

Opony - przód AT25 x 8-12 AT25 x 8-12 AT25 x 8-12 AT25 x 8-12

Opony - tył AT25 x 10-12 AT25 x 10-12 AT25 x 10-12 AT25 x 10-12

Prześwit 245 mm 245 mm 245 mm 300 mm

Promień skrętu 3,0 m 3,0 m 3,0 m 4,5 m

Elektryczne wspomaganie 
kierownicy EPS - W standardzie - W standardzie

Dostępne kolory Zielony, niebieski Zielony, czerwony, niebieski, 
camo Zielony, czerwony, niebieski Zielony, czerwony, camo, czarny 

mat (LE)

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
Bagażnik przód 40 kg 40 kg 40 kg -

Bagażnik tył 80 kg 80 kg 80 kg 272 kg

Maksymalny uciąg przyczepy 600 kgf 600 kgf 500 kgf 550 kgf
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Akcesoria do Grizzly 700 EPS

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Uchwyt kombi do narzędzi oraz
wzmocniony zaczep kulowy
podwójny. Standardowy uchwyt do
Grizzly 550/700 od 2014.
Nr art. YFM77000

W zestawie: 

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki 
na bagażnik przedni.
Nr art. YFM70041  

 
Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny.
Nr art. YFM70042

Uchwyt kombi do narzędzi oraz wzmoc-
niony zaczep kulowy podwójny, czarny. 
Standardowy uchwyt do Grizzly 700 LE PRO 
od 2014. 
Nr art. YFM77075

W zestawie:   

   
Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik przedni, czarny.
Nr art. YFM7004175
 

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny, czarny.
Nr art. YFM7004275

Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający niezbędny do
założenia łańcuchów. Zestaw składa się 
z dwóch sztuk, w komplecie śruby i nakrętki.
Nr art. YFM20015                     
                      

Zestaw naprawczy wariatora
Yamaha zaleca ten zestaw zmniejszający obroty wszystkim pracującym 
w lesie oraz monterom zestawu dużych kół. W efekcie o 10% zmniej-
szone obroty kół standardowych oraz o 2% zestawu kół dużych. Efekt 
to bardziej „miękka” jazda na niskich obrotach.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20055

Poprzeczka wzmacniająca
do bagażnika tylnego.
Nr art. YFM7004035 

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny z przetyczką.
Nr art. YFM70017

Poprzeczka wzmacniająca
do bagażnika tylnego.
Nr art. YFM7004035

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny z przetyczką, czarny.
Nr art. YFM7001775  
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Akcesoria do Grizzly 700 EPS
W zestawie:

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

W zestawie:

1 Kaseta sterownicza do
wyciągarki
Część zapasowa.
Kaseta do wszystkich rodzajów
uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023

4 Zestaw kabli montażowych
do wyciągarki
Grizzly 550/700 2014
Nr art. YFM20076

Uniwersalny zestaw wyciągarka &
radiowy pilot zdalnego sterowania
Wszystko w jednym, łącznie z dodatko-
wym wyłącznikiem (YFM10074) do po-
dwójnych wyciągarek w Twoim quadzie.
Wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw 
kabli, bolec, sterowanie radiowe z pilo-
tem i uchwytem do pilota, wyłącznik 
do wyciągarek. 
Nr art. ATVMULTIVINSP1

Sterowanie radiowe ComeUp 
do wyciągarki
Dobre i niedrogie sterowanie
radiowe do wyciągarki, 27-metrowy
zasięg, 2,4 GHz.
W zestawie uchwyt do pilota
zdalnego sterowania. 
Nr art. ATVREMOTEPKT1

2 Płytka do zamocowania
przekaźnika wyciągarki
Nr art. YFM2007635

3 Bolec do kasety sterowniczej
Część zapasowa.
Bolec blokujący do kasety
sterowniczej.
Nr art. YFM1002325

Wyciągarka z systemem
szybkiego montażu
Grizzly 550/700 od 2014
Wyciągarka, kaseta sterownicza,
zestaw kabli, płytka pod przekaźnik,
bolec. 
Nr art. ATVVINSCHPKT1

1 Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciągu na poziomie 1360 kg, 
z elastycznym wyciąganiem linki. Wyciągar-
ka dla profesjonalistów. Z całkowicie nowym 
przekaźnikiem. Zwycięzca wielu naszych 
testów wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3

2 Zestaw szybkiego montażu wyciągarki
Niezbędny do zamontowania na podwójnych 
wyciągarkach na quadzie Yamaha.
Grizzly 550/700 
Nr art. YFM78000



a) a)

c)
d)d)

b) b)
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Akcesoria do Grizzly 700 EPS

c) Osłona spodu
Część zapasowa.
Osobna osłona spodu wchodząca
w skład zestawu.
Nr art. YFM70012

a) Osłona wałka napędowego 
przednia
Część zapasowa.
Osobne osłony wałka napędowego
przednie wchodzące w skład zestawu.
Nr art. YFM70072

Zestaw osłon spodu składający się z osło-
ny środkowej, przedniej i tylnej osłony 
wałka napędowego, osłon stopni oraz 
estetycznej płytki mocującej do 
wewnętrznej osłony. Blacha 2,5 mm, 
szwedzka jakość marki Lejab AB.
Nr art. YFM70085

b) Osłona wałka napędowego tylna
Część zapasowa.
Osobne osłony wałka napędowego tylne
wchodzące w skład zestawu.
Nr art. YFM70074

d) Osłona stopnia
Część zapasowa.
Osobna osłona stopnia wchodząca
w skład zestawu.
Nr art. YFM70018

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego
Najwyższej jakości płyta ochronna z two-
rzywa sztucznego, całościowa, wyproduko-
wana w Finlandii.
Grizzly 550/700.
Nr art. ATVSKIDPLATE

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego
super gruba (10 mm)
Grizzly 700
Nr art. ATVSKIDPLATEHD

Przedłużony zaczep
Nr art. YFM70016

Przedłużony zaczep z mocowaniem
wyciągarki
Nr art. YFM70019

Przedłużony zaczep z mocowaniem
wyciągarki
Nr art. YFM70023
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Akcesoria do Grizzly 700 EPS

Pokrowiec na wszystkie modele
Grizzly
Pokrowiec przeznaczony do ochrony
quada podczas przechowywania.
Wyposażony w ściągacz.
Nr art. ATVCOVER0200

Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik, zamykana na 
zamek błyskawiczny na całej długości, 
z możliwością przymocowania dodatko-
wych akcesoriów za pomocą zewnętrz-
nych pasków. Pasuje do wszystkich 
pojazdów.
Nr art. ABAFENDBAGBK

Zestaw wzmacniający do oryginalnego 
zawieszenia
Elementy dystansowe do oryginalnego 
zawieszenia.
Nr art. YFM28130

Wzmocniony zaczep przedni
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70001

Dodatkowy błotnik tylny
Nieoceniony podczas transportu
zwierzyny.
Grizzly 550/700 
Nr art. YFM70099

Poszerzenie błotnika
Wyprodukowane z mocnego, trwałego
kompozytu, chroni przed wodą, gliną 
i brudem.
Grizzly 550/700
Nr art. ATV3B4660000

Mocowanie lemiesza
Marka Lejab.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70030

Zestaw dużych kół 14”
Aluminiowe felgi.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20149



Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający, niezbędny do
korzystania z łańcuchów w quadzie Yamaha.
Sprzedawany po 2 sztuki. W zestawie śruby 
i nakrętki.
Nr art. YFM20015

Zestaw naprawczy wariatora
Zestaw zmniejszający obroty do zastosowania podczas prac leśnych oraz w przypadku 
zamontowania zestawu dużych kół. Zmniejsza 10% obroty kół standardowych oraz o 2% 
kół dużych, zapewniając bardziej „miękką” jazdę na niskich obrotach.
Grizzly 550/700
Nr art. YFM20055
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Akcesoria do Grizzly 550 STD/EPS

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Uchwyt kombi do narzędzi oraz
wzmocniony zaczep kulowy podwójny
Standardowy uchwyt do Grizzly
550/700 od modelu 2014
Nr art. YFM77000

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik przedni
Nr art. YFM70041

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik przedni, czarny
Nr art. YFM7004175

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny
Nr art. YFM70042

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny, czarny.
Nr art. YFM7004275

Poprzeczka wzmacniająca
do bagażnika tylnego
Nr art. YFM7004035

Poprzeczka wzmacniająca
do bagażnika tylnego
Nr art. YFM7004035

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny z przetyczką
Nr art. YFM70017

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny z przetyczką, czarny.
Nr art. YFM7001775

Uchwyt kombi do narzędzi oraz 
wzmocniony zaczep kulowy podwój-
ny, czarny. Standardowy uchwyt do 
Grizzly 700 LE PRO od modelu 2014
Nr art. YFM77075

W zestawie:

W zestawie:
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Akcesoria do Grizzly 550 STD/EPS

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciągu 1360 kg, z elastycz-
nym wyciąganiem linki. Wyciągarka dla 
profesjonalistów. Z całkowicie nowym 
przekaźnikiem. Zwycięzca wielu testów 
wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3

Wyciągarka z systemem szybkiego
montażu
Wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw 
kabli, płytka pod przekaźnik, bolec. 
Grizzly 550/700 2014
Nr art. ATVVINSCHPKT1

Kaseta sterownicza do
wyciągarki
Część zapasowa.
Kaseta do wszystkich rodzajów
uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023

Zestaw kabli do wyciągarki
Grizzly 550/700 2014
Nr art. YFM20076

Płytka pod przekaźnik
do zamocowania przekaźnika
wyciągarki
Nr art. YFM2007635

Uniwersalny zestaw wyciągarki 
z radiowym pilotem zdalnego 
sterowania
Wszystko w jednym, łącznie z dodat-
kowym wyłącznikiem (YFM10074) do 
podwójnych wyciągarek: wyciągarka, 
kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec, 
sterowanie radiowe z pilotem i uchwy-
tem do pilota, wyłącznik do wyciągarek 
podwójnych. 
Nr art. ATVMULTIVINSP1

Bolec do zestawu szybkiego
montażu wyciągarki
Część zapasowa.
Bolec blokujący do kasety sterowniczej.
Nr art. YFM1002325

Sterowanie radiowe Come Up 
do wyciągarki
Dobre i niedrogie sterowanie
radiowe do wyciągarki, 27-metrowy
zasięg, 2,4 GHz.
W zestawie uchwyt do pilota
zdalnego sterowania. 
Nr art. ATVREMOTEPKT1

Zestaw szybkiego montażu wyciągarki
Umożliwia instalację wyciągarki 
w różnych miejscach.
Grizzly 550/700 
Nr art. YFM78000

W zestawie:

W tym zestawie:



a) a)

c)
d)d)

b) b)
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Zestaw osłon spodu
Zestaw osłon spodu składający się z osłony 
spodu środkowej, osłony wałka napędowe-
go tylnej i przedniej, osłony stopnia prawej 
i lewej oraz płytki mocującej do wewnętrznej 
osłony dla estetycznego wyglądu osłony 
spodu. Blacha 2,5 mm, szwedzka jakość
produkcji marki Lejab AB.
Nr art. YFM70080

b) Osłona wałka napędowego tylna
Część zapasowa.
Osobne osłony wałka napędowego tylne
wchodzące w skład zestawu.
Nr art. YFM70022

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego
całościowa, wyprodukowana
w Finlandii.
Grizzly 550/700
Nr art. ATVSKIDPLATE

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego 
super gruba (10 mm)
Grizzly 550
Nr art. ATVSKIDPLATEHD

Osłona wałka napędowego z tworzywa sztucznego
Zestaw osłon przedniej i tylnej wałka napędowego.
Najwyższej jakości tworzywo sztuczne.
Zestaw wyprodukowany w Finlandii.
Grizzly 550/700
Nr art. ATVAARMPROTEC

c) Osłona spodu
Część zapasowa.
Osobna osłona spodu wchodząca
w skład zestawu.
Nr art. YFM70012

a) Osłona wałka napędowego przednia
Część zapasowa.
Osobne osłony wałka napędowego przednie
wchodzące w skład zestawu.
Nr art. YFM70020

d) Osłona stopnia
Część zapasowa.
Osobna osłona stopnia wchodząca 
w skład zestawu
Nr art. YFM70018

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Przedłużony zaczep
Nr art. YFM70016

Przedłużony zaczep z mocowaniem
wyciągarki
Nr art. YFM70019

Przedłużony zaczep z mocowaniem
wyciągarki
Nr art. YFM70023
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Akcesoria do Grizzly 550 STD/EPS

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Wzmocniony zaczep przedni
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70001

Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do 
ochrony quada podczas przecho-
wywania. Wyposażony w ściągacz.
Wszystkie modele Grizzly 
Nr art. ATVCOVER0200

Dodatkowy błotnik tylny
Nieoceniony podczas transportu
zwierzyny.
Grizzly 550/700 
Nr art. YFM70099

Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik zamykana
na zamek błyskawiczny na całej
długości, a także paski zewnętrzne
do przymocowania dodatkowych
akcesoriów. Pasuje na wszystkie
quady.
Nr art. ABAFENDBAGBK

Poszerzenie błotnika
Wyprodukowane z mocnego, 
trwałego kompozytu, chroni przed 
wodą, gliną oraz brudem.
Grizzly 550/700
Nr art. ATV3B4660000

Zestaw wzmacniający 
do oryginalnego zawieszenia
Elementy dystansowe do oryginalnego 
zawieszenia.
Nr art. YFM28130

Mocowanie lemiesza Lejab
Grizzly 550/700
Nr art. YFM70030

Zestaw dużych kół 14”
Aluminiowe felgi.
Grizzly 550/700
Nr art.: YFM20149
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Akcesoria do Grizzly 450 STD/EPS

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny
Grizzly 450 EPS
Nr art. YFM49010

Poszerzenie błotnika
Grizzly 450 EPS
Nr art. ATV37S660000

Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do ochrony
quada podczas przechowywania.
Wyposażony w ściągacz.
Wszystkie modele Grizzly 
Nr art. ATVCOVER0200

Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik zamykana 
na zamek błyskawiczny na całej 
długości, z paskami zewnętrznymi do
przymocowania dodatkowych
akcesoriów. Pasuje do wszystkich 
quadów.
Nr art. ABAFENDBAGBK

Zestaw wzmacniający do
oryginalnego zawieszenia
Elementy dystansowe do
oryginalnego zawieszenia.
Nr art. YFM28130

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Uchwyt kombi do narzędzi oraz
wzmocniony zaczep kulowy
Standardowy uchwyt do Grizzly
450 od modelu 2014.
Nr art. YFM79000

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik przedni
Nr art. YFM7005020

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny
Nr art. YFM4905020

Wzmocniony zaczep kulowy
Nr art. YFM49000

Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający niezbędny do
korzystania z łańcuchów w quadzie
Yamaha. Sprzedawany po 2 sztuki. 
W zestawie śruby i nakrętki.
Nr art. YFM20015

W zestawie:



23

Akcesoria do Grizzly 450 STD/EPS

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Mocowanie lemiesza Lejab
Grizzly 450
Nr art. YFM49030

W zestawie:

Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciągu 1360 kg, 
z elastycznym wyciąganiem linki.
Wyciągarka dla profesjonalistów.
Posiada całkowicie nowy przekaźnik.
Zwycięzca wielu testów wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3

                            

Zestaw szybkiego montażu wyciągarki
Umożliwia instalację wyciągarki
w różnych miejscach.
Grizzly 450 
Nr art. YFM76000
    

W zestawie:

Kaseta sterownicza do wyciągarki
Część zapasowa.
Kaseta do wszystkich rodzajów
uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023

Bolec do zestawu szybkiego montażu
wyciągarki
Część zapasowa.
Bolec blokujący do kasety sterowniczej.
Nr art. YFM1002325

Zestaw kabli do wyciągarki
Grizzly 450 2014
Nr art. YFM10075         

Wyciągarka z systemem
szybkiego montażu
Wyciągarka, kaseta
sterownicza, zestaw kabli,
bolec.
Grizzly 450 2014
Nr art. ATVVINSCHPKT41



a) a)

c)
d)d)

b) b)
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Akcesoria do Grizzly 450 STD/EPS

Zestaw osłon spodu
Zestaw osłon spodu składający się z osłony 
środkowej, przedniej i tylnej osłony wałka na-
pędowego oraz osłon stopni. Blacha 2,5 mm,
szwedzka jakość marki Lejab AB.
Grizzly 450 od 2012 
Nr art. YFM49080

b) Osłona wałka napędowego tylna
Część zapasowa.
Tylne osłony wałka napędowego
wchodzące w skład zestawu.
Nr art. YFM49022

Płyta ochronna z tworzywa sztucznego
Grizzly 450 od 2012
Nr art. ATVSKIDPL45011

Osłona wałka napędowego z tworzywa 
sztucznego
Grizzly 450 od 2012
Nr art. ATVAARMPROTC450

Uniwersalny zestaw wyciągarki 
z radiowym pilotem zdalnego sterowania
Wszystko w jednym, łącznie z dodatkowym 
wyłącznikiem (YFM10074) do dwustronnej 
instalacji wyciągarki (rys. str. 54): wyciągar-
ka, kaseta sterownicza, zestaw kabli, bolec, 
sterowanie radiowe z pilotem i uchwytem do 
pilota, wyłącznik do wyciągarek podwójnych.
Grizzly 450 
Nr art. ATVMULTIVINS41

c) Osłona spodu
Część zapasowa.
Osobna osłona spodu wchodząca
w skład zestawu.
Nr art. YFM49012

d) Osłona stopnia
Część zapasowa.
Osobna osłona stopnia wchodząca
w skład zestawu.
Nr art. YFM49018

a) Osłona wałka napędowego
przednia
Część zapasowa.
Przednie osłony wałka
napędowego, wchodzące w skład
zestawu.
Nr art. YFM49020
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Akcesoria do Grizzly 350A

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Uchwyt kombi do narzędzi oraz
wzmocniony zaczep kulowy.
Standardowy uchwyt do Grizzly
350 od modelu 2014
Nr art. YFM79000

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki
na bagażnik tylny.
Nr art. YFM4905020

2. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Umożliwia instalację wyciągarki
w różnych miejscach.
Grizzly 350 
Nr art. YFM76000

1. Kaseta sterownicza do wyciągarki
Część zapasowa. Kaseta do wszystkich 
rodzajów uchwytów do wyciągarek.
Nr art. YFM10023

2. Bolec do kasety sterowniczej
Część zapasowa.
Bolec blokujący do kasety sterowniczej.
Nr art. YFM1002325

3. Zestaw kabli do wyciągarki
Grizzly 350 od modelu 2014
Nr art. YFM10075

Wzmocniony zaczep kulowy
Nr art. YFM49000

1. Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciągu 1360 kg, z ela-
stycznym wyciąganiem linki. 
Wyciągarka dla profesjonalistów.
Z całkowicie nowym przekaźnikiem. 
Zwycięzca wielu testów wyciągarek.
Nr art. COMEUPCUB3

Wyciągarka
Wyciągarka, kaseta sterownicza, zestaw 
kabli, płytka pod przekaźnik, bolec.
Grizzly 350 od 2014
Nr art. ATVVINSCHPKT1

Uchwyt do narzędzi/wyciągarki 
na bagażnik przedni.
Nr art. YFM7005020

W zestawie:

W zestawie:

W zestawie:
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Akcesoria do Grizzly 350A

Wzmocniony zaczep kulowy
podwójny
Nr art. YFM49010

Pokrowiec
Pokrowiec przeznaczony do ochrony quada
podczas przechowywania. Wyposażony
w ściągacz.
Wszystkie modele Grizzly
Nr art. ATVCOVER0200

Torba na błotnik czarna
Miękka torba na błotnik wyposażona
w zamek błyskawiczny na całej długości,
a także w paski zewnętrzne do przymocowa-
nia dodatkowych akcesoriów.
Pasuje do wszystkich quadów.
Nr art. ABAFENDBAGBK
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Akcesoria do Viking YXM700

UWAGA! Wyłącznie do modeli 2014. O ofertę do starszych modeli pytaj lokalnego Dealera Yamaha.

Lekkie osłony lamp przednich
i tylnych
Nr art. 1XDH4105V000

Zamykana pokrywa do skrzynki
ładunkowej
Nr art. 1XDF83P0T000

Poszerzenie błotnika
Nr art. 1XDF15E0V000

Pokrowiec na siedzenie z neoprenu
Kolor camo.
Nr art. 1XDF740BV000

Wzmocnione osłony przednich lamp 
Nr art. 1XDF84L0T000

Pokrowiec Viking
Nr art. 1XDF81A0V000

Szyba składana
Nr art. 1XDF83J0V000

Dywaniki podłogowe, gumowe
Nr art. 1XDF740BV000

Uchwyt na skrzynię ładunkową
Nr art. 1XDF85E0V000

Mocowanie futerału na broń
(1-2 sztuki)
Nr art. 1XDK750BV000

Owiewka niska
Nr art. 1XDF83M0V000

Szyba tylna z tworzywa sztucznego
Kolor camo.
Nr art. 1XDK750AT000
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Akcesoria do Viking YXM700

Szyba tylna z tworzywa sztucznego
Kolor czarny.
Nr art. 1XDF840NV000

Mata gumowa do skrzyni ładunkowej
Gwarantuje lepszą przyczepność
przewożonego ładunku.
Nr art. 1XDF7302V000

Dodatkowa skrzynka na akumulator
Nr art. 1XDH212B0000

Uniwersalny uchwyt do wyciągarki 
przedni 
Nr art. 1XDF28L0V000

Uchwyt do wyciągarki przedni
Nr art. 1XDF28M0V000

Zaczep przedni 
Nr art. 1XDF84E0V000

Skrzynia transportowa na pakę
Wymaga zamontowania relingów 
(1XDF34A0V000).
Nr art. 1XDF83P0V000

Relingi montażowe do skrzyni
transportowej
Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.
Nr art. 1XDF34A0V000

Lusterko wsteczne, centralne
Nr art. 1XDF6206V000

Zestaw do montażu drugiego akumulatora 
UWAGA! Zestaw nie zawiera akumulatora.
Nr art. 1XDH21B0V000

Miękki pokrowiec na skrzynię ładunkową
Nr art. 1XDF840NV000

Chlapacze ochronne z gumy
Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.
Nr art. 1XDF16G0V000
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Akcesoria do Viking YXM700

Miękki dach
Kolor camo.
Nr art. 1XDK830VT000

Uchwyt do butelki
Nr art. 5B4K83A0V000

Wyciągarka Warn® Pro Vantage 3500
Uciąg: 1588 kg.
Nr art. SSVF740CV000

Uchwyt do latarki
Nr art. 5B4K830XV000

Schowek pod siedzenie
Nr art. 1XDF83P0S000
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Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna

Dźwig do przyczepy
profesjonalnej
Wyciągarkę można zamontować bezpośred-
nio na dźwigu za pomocą słupka do wycią-
garki (YFM10022) lub na quadzie za pomocą 
wspornika linki (YFM10066).
Szwedzka produkcja.

Nr art. YFM10063

Uchwyt ładunkowy
do przyczepy profesjonalnej

Nr art. YFM10067

Wspornik ładunkowy
do przyczepy profesjonalnej

Nr art. YFM10038

Podpora do przyczepy profe-
sjonalnej

Nr art. YFM10068

Dodatkowa podpora
do załadunku przyczepy
profesjonalnej
Nr art. YFM10040

Przyczepa do przewozu drewna 
profesjonalna

• Przyczepa do przewozu drewna profesjonalna, teleskopowa.

• Przeznaczona do wleczenia ciężkich pni w lesie, posiada mocny wy-
sięgnik odpowiednio 80x80 lub 70x70.

• Mobilny wózek za wysięgnikiem gwarantuje łatwo regulowany na-
cisk na kulę.

• Wyśrodkowane ramię wózka zapewnia maksymalny dostęp oraz 
możliwość cofania.

• Obrotowe kłonice, bardzo praktyczne przy załadunku i rozładunku 
oraz podczas jazdy przez gęsty las.

• Krata ochronna w zestawie.

Dźwig profesjonalny: prosta regulacja podczas załadunku 
i rozładunku.
Uchwyt ładunkowy: niezbędny podczas załadunku i rozła-
dunku (zasada dźwigni).
Podpora do ładunku: nieodzowna przy wyciąganiu bocz-
nym. Do zastosowania zarówno po prawej, jak i lewej stronie.
Podpora: nieodzowna przy podłączaniu przyczepy do prze-
wozu drewna do quada.
Wspornik ładunkowy: niezbędny szczególnie podczas roz-
ładunku kłód drzewa. Obracany o 360 stopni w zależności 
od długości pnia (zasada dźwigni).

Nr art. YFM20050

Dane techniczne:
Maks. długość 4,6 m, min. długość 2,7 m,
szerokość 1,30 m, wysokość 1,2 m, masa 180 kg,
maks. obciążenie 1200 kg, koła 22”
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Przyczepa do przewozu drewna ekonomiczna

• Mobilny wózek za wysięgnikiem gwarantuje regulowany nacisk 
na kulę.

• Obrotowe kłonice. 

• Wysięgnik 60x60 do lżejszego transportu. 

• Żuraw do drewna ekonomiczny; maksymalne obciążenie 150 kg.

• 6-warstwowe opony 22”.

• Mocowanie wyciągarki elektrycznej można zamontować na 
dźwigu (YFM30026).

• Wspornik ładunkowy: niezbędny szczególnie podczas rozładun-
ku kłód drewna. Możliwość obrotu o 360 stopni.

• Nowe kleszcze do drewna marki Lejab (str. 53), z wygodnym 
uchwytem.

• Możliwość montażu skrzyni ładunkowej na przyczepie.

Uchwyt do wyciągarki
do żurawia przyczepy
ekonomicznej
Nr art. YFM30026

Wspornik ładunkowy 
do przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM10059

Dźwig do przyczepy
ekonomicznej

Nr art. YFM10056

Przyczepa do przewozu
drewna ekonomiczna

Dane techniczne: 
Długość 3,73 m, szerokość 1,20 m,
wysokość 1,05 m, maks. obciążenie 750 kg,
koła 22”.

Zabezpieczenie ładunku 
na przyczepie ekonomicznej  
UWAGA! Należy zamówić oddzielnie.

Nr art. YFM30043

3. Podpora do przyczepy ekonomicznej

Nr art. YFM10068

Nr art. YFM30033
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Skrzynia ładunkowa do przyczep do przewozu drewna

Skrzynia
ładunkowa
drewniana

Nr art. YFM10057

Rampy wjazdowe 
Rampy wjazdowe wykonane z alu-
minium.  Sprzedawane w zestawie 
po 2 sztuki.
Dane techniczne: długość 1,5 m, 
szerokość 0,245 m, wysokość 0,35 m, 
maks. obciążenie 200 kg.

Nr art. YFM31020

Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy lub ze sklejki, z opusz-
czanymi klapami z przodu i z tyłu, ułatwia przewóz długich desek 
i płyt, nadaje się również do transportowania zwierzyny. 
Do załadunku można użyć zarówno dźwigu, jak i słupka do wycią-
garki (YFM10022).

Skrzynia ładunkowa do 
przyczep do przewozu drewna

Skrzynia ładunkowa
blaszana

Nr art. YFM10087

Rampy wjazdowe
składane 
Składane rampy wjazdowe wykonane 
z aluminium. Wygodne w przechowa-
niu. Ułatwiają przejeżdżanie przez rowy 
w terenie. Sprzedawane w zestawie po 
2 sztuki.
Dane techniczne: długość 1,8 m, szero-
kość 0,295 m, wysokość 0,06 m, maks. 
obciążenie 227 kg.
Nr art. YFM31010

Dane techniczne: 
Długość 2,3 m, szerokość 1,2 m, wyso-
kość 0,27 m.

Z zestawem do profesjonalnej przyczepy 
do przewozu drewna

Nr art. YFM80050
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Przyczepa wywrotka z podwójnymi kołami

Krata ochronna do przyczepy 
wywrotki z podwójnymi kołami

Nr art. YFM30088

Dane techniczne: 
Długość 3,35 m, szerokość 1,17 m, wysokość 0,24 m, 
masa 200 kg, maks. obciążenie 1000 kg, koła 22”.

Przyczepa wywrotka 
z podwójnymi kołami
• Przyczepa do przewozu drewna szwedzkiej produkcji.
• Skrzynia odchylana za pomocą wciągarki zamontowanej 

na przyczepie.
• Wygodny w użyciu wspornik wyciągarki (YFM10026).
• Wspornik wyciągarki montowany jest bezpośrednio 

na wysięgniku.
• Płaska skrzynia.
• Podwójne koła do jazdy terenowej.
• Podpora niezastąpiona przy podłączaniu do quada 

przyczepy do przewozu drewna (YFM30009). Nr art. YFM30086

Podpora do przyczepy
z podwójnymi kołami 
Podpora ułatwia podłączanie
lub odłączanie przyczepy od quada.
Niezbędna przy załadowanej
przyczepie.

Nr art. YFM30009

• Krata ochronna: wysokość 0,5 m, pomaga utrzymać ładunek 
na przyczepie (YFM30088).

• Przygotowana na słupek wciągarki elektrycznej (YFM10022) 
do wciągania ciężkich ładunków na przyczepę (wymagana 
rampa załadunkowa).
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Podpora do przyczepy 
ogrodowej
Znajdzie zastosowanie pod-
czas podłączania lub odłą-
czania przyczepy od quada. 
Niezbędna przy załadowanej 
przyczepie.

Nr art. YFM10054

Krata ochronna do przyczepy 
ogrodowej

Nr art. YFM10053

Rampy wjazdowe 
Rampy wjazdowe wykonane z aluminium. Sprzeda-
wane w zestawie po dwie sztuki.
Dane techniczne: długość 1,5 m, szerokość 0,245 m, 
wysokość 0,35 m, maks. obciążenie 200 kg.

Nr art. YFM31020

Składane rampy wjazdowe  
Składane rampy wjazdowe wykonane z aluminium, 
wygodne w przechowaniu. Ułatwiają przejeżdżanie 
przez rowy w terenie.  Sprzedawane w zestawie po 
2 sztuki. Dane techniczne: długość 1,8 m, szerokość 
0,295 m, wysokość 0,06 m, maks. obciążenie 227 kg.

Nr art. YFM31010

Przyczepa ogrodowa
• Otwierane klapy z przodu i z tyłu.
• Szwedzka produkcja wysokiej jakości, o doskonałym 

wykończeniu.
• Możliwość wyposażenia w kratę ochronną, przydatną podczas 

prac w ogrodzie (YFM10053). Wysokość kraty ok. 0,6 m.

Nr art. YFM10072

Dane techniczne: 
Wymiary całkowite: długość 2,75 m, szerokość 1,23 m, wysokość 0,8 m, 
masa 124 kg, maks. obciążenie 400 kg, koła 20”.
Wymiary wewnętrzne: wysokość z kratą ochronną 0,88 m.

Przyczepa ogrodowa z ręczną wywrotką
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Przyczepa towarowa  
 
• Wyprodukowana w Szwecji przyczepa towarowa ze 

sklejki, łączy funkcjonalność z wysoką jakością wyko-
nania.

• Solidna przyczepa o szerokim zakresie użytkowania.
• Przygotowana na słupek wciągarki elektrycznej 

(YFM10022) do wciągania ciężkich ładunków 
(wymagana rampa załadunkowa).

Nr art. YFM30006

Dane techniczne: 
Wymiary zewnętrzne: długość 3,5 m, szerokość 1,3 m, 
wysokość 0,83 m, masa 192 kg, maks. obciążenie 1000 kg, 
koła 22”.
Wymiary wewnętrzne:
długość 2,3 m, szerokość 1,2 m,
wysokość 0,27 m.

Mała przyczepa ogrodowa
z ręcznym pochylaniem
   
• Mała przyczepa o wszechstronnym zastosowaniu.
• Idealna na działce i w ogrodzie.
• Opracowana specjalnie do Grizzly 125. 
• Do użytku ze wzmocnionym zaczepem haka holowniczego 

Yamaha (YFM50005).

Nr art. YFM50001

Dane techniczne: 
Wymiary zewnętrzne: długość 1,75 m, szerokość 1,12 m, 
wysokość 0,58 m, masa 68 kg, maks. obciążenie 250 kg, 
rozmiar kół 16x6,50x8. 
Wymiary wewnętrzne: długość 1,2 m, szerokość 0,77 m, 
wysokość 0,21 m.

Przyczepa towarowa i mała przyczepa ogrodowa
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Przyczepa myśliwska

Słupek
z wyciągarką
ręczną do
przyczepy
myśliwskiej

Nr art. YFM30007

Słupek ze sterowaniem lin-
ką do przyczepy myśliwskiej
Znajdzie zastosowanie 
podczas korzystania z wcią-
garki z quada na przyczepie 
myśliwskiej.

Nr art. YFM30008

Słupek do wyciągarki
elektrycznej
Niezbędny do zamontowania 
wyciągarki bezpośrednio na 
przyczepie.

Nr art. YFM10022

Podpora do przyczepy
z podwójnymi kołami
Znajdzie zastosowanie
podczas podłączania lub odłączania 
przyczepy od quada. Niezbędna przy 
załadowanej przyczepie.

Nr art. YFM30009

Przyczepa myśliwska
• Idealna przyczepa na polowanie.
• Podwójne koła do sprawnej jazdy terenowej.
• Opuszczana krata z tyłu usprawniająca ładunek zwierzyny.
• Dostosowany do wciągarki słupek (YFM10022), pomocny przy ładunku.
• Dostępna także wciągarka ręczna (YFM30007), zamawiana oddzielnie.
• Słupek ze sterowaniem linką (YFM30008) do zamówienia po zamon-

towaniu wciągarki na quadzie.

Nr art. YFM30028

Dane techniczne: 
Wymiary zewnętrzne: długość 2,10 m, szerokość 
0,75 m, masa 180 kg, koła 22”.
Wymiary wewnętrzne: długość 1,2 m, szerokość 
0,70 m.
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Grabie do ścieżek

Osobna listwa z ząbkami 
do grabi do ścieżek
Część zapasowa.

Nr art. YFM4703015

Podpora do przyczepy
z podwójnymi kołami
Znajdzie zastosowanie podczas 
podłączania lub odłączania przy-
czepy od quada. Niezbędna przy 
załadowanej przyczepie.

Nr art. YFM30009

Grabie do ścieżek
• Grabie do ścieżek o szerokości 1,5 m.
• Uzupełnione włóką do wyrównywania podłoża. (YFM47031).
• Łatwe podnoszenie wyciągarką z tyłu.
• Listwę z ząbkami można wymienić na nową (YFM4703015).

Nr art. YFM47030

Włóka
Część zapasowa.

Nr art. YFM47031

Wózek do zrywki
• Używany do wywożenia drzew z lasu.
• Wyciągarka elektryczna (na rysunku) stanowi wyposażenie 

dodatkowe.
• Podpora (YFM30009) stanowi wyposażenie dodatkowe.

Nr art. YFM10060
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Stół roboczy
Prosty, praktyczny stół. Ułatwia ostrzenie w lesie łańcucha pilarki lub 
tarczy tnącej wykaszarki. Wyposażony w gumowe paski do przymoco-
wania szpadla, łomu itp. Imadło w zestawie. 

Nr art. YFM10099

Uchwyt do wykaszarki
Funkcjonalny przyrząd do transportu wykaszarki. Monto-
wany na opuszczonym uchwycie do wyciągarki z przodu 
lub z tyłu quada.

Nr art. YFM10090

Uchwyt do wykaszarki i stół roboczy

Stół roboczy 
Na zamówienie produkt 
dostępny również w wersji bez 
imadła.

Nr art. YFM10095
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Produkty uniwersalne

Wyciągarka ComeUp 3.0
Wyciągarka o uciągu 1360 kg, z ela-
stycznym wyciąganiem linki, przezna-
czona do zastosowań profesjonalnych. 
Wyposażona w nowy przekaźnik. 
Zwycięzca wielu testów prasowych.

Nr art. COMEUPCUB3

Wyciągarka Warn 2.5XT
Wyciągarka Warn 2.5 z linką syntetyczną, 
o uciągu 1134 kg.

Nr art. YMD786500200

Wyciągarka Warn 3.0
Wyciągarka Warn 3.0 przeznaczona 
do Rhino 700, o uciągu 1360 kg. 

Nr art. YMD746790000

Wyciągarka ComeUp 3.0
Mocna wyciągarka o uciągu 1360 kg. 
Podobna do modelu Cub3, ale wypo-
sażona w linkę nylonową.

Nr art. COMEUPCUB3S

Wyciągarka Warn Pro Vantage 
2500ST
Standardowa wyciągarka do Grizzly 
550/700 od modelu 2014. Uciąg 1134 kg. 
Kolejna generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. ABAF740CVE00

Wyciągarka Warn Vantage 2000ST
Standardowa wyciągarka do Grizzly 450 
od modelu 2014. Uciąg 907 kg. Kolejna 
generacja wyciągarek Warn®.

Nr art. ABAF740CTE00

Wyciągarka Warn Pro Vantage 3500
Uciąg 1588 kg. Kolejna generacja wycią-
garek Warn®.

Nr art. SSVF740CV000

Wyciągarka Warn Vantage 3000
Uciąg 1361 kg. Kolejna generacja wycią-
garek Warn®.

Nr art. SSVF740CT000

Sterowanie radiowe ComeUp do wyciągarki
Sprawdzone sterowanie radiowe do wyciągarki. 
27-metrowy zasięg. 2,4 GHz. W zestawie uchwyt 
do pilota zdalnego sterowania.

Nr art. ATVREMOTEPKT1
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Produkty uniwersalne

Radiowy pilot zdalnego sterowania 
Warn
Odporny na warunki atmosferyczne system 
sterowania wyciągarką z dowolnego miej-
sca w promieniu 50 m. Schowane przyciski 
zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu 
wyciągarki. Nieużywany system wyłącza 
się automatycznie, oszczędzając baterie, 
a czerwona, migająca dioda alarmuje 
o niskim poziomie ich naładowania. Diody 
LED informują o włączeniu systemu (kolor 

zielony) i rozpoczęciu wyciągania (kolor 
czerwony). Instalacja systemu jest szybka 
i łatwa dzięki sieci kablowej ze zintegro-
waną anteną; zestaw zawiera niezbędne 
elementy montażowe. WARN® Industries 
Inc. zezwala na jego użytkowanie.

Nr art. YMD745000000

Sterowanie radiowe do wyciągarki Åker-
ström
Sterowanie radiowe do zastosowań profe-
sjonalnych. Umożliwia jednoczesną obsługę 
dwóch wyciągarek (z przodu i z tyłu quada). 
Dodatkowa funkcja oświetlenia przyczepy 
na drewno. Szybki czas reakcji. Opracowane 
i zaprojektowane do użytku w ekstremal-
nych warunkach.

Nr art. YFM745000000

Pilot zdalnego sterowania ComeUp
Cześć zapasowa lub do dodatkowej 
kontroli.

Nr art. CUP881102

Uchwyt do pilota zdalnego sterowania 
ComeUp

Nr art. CUP881861

Pilot zdalnego sterowania 
ComeUp

Nr art. CUP881103

Wyłącznik do wyciągarki ComeUp
Część zapasowa.
Wyłącznik mocowany do kierownicy.

Nr art. CUP881003

Linka do wyciągarki ComeUp
Część zapasowa.
Linka do wyciągarki ComeUp o długości 
15 metrów. 4,8 mm x 15,2 m (3/16 x 0”), 
galwanizowana A7 x 19.

Nr art. CUP881954

Linka do wyciągarki Lejab
Linka do wszystkich wyciągarek. Krótsza 
długość 12 metrów zapewnia jej zwięk-
szoną wytrzymałość. 

Nr art. YFM1000512
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Produkty uniwersalne

Syntetyczna lina ComeUp
do wyciągarki
Część zapasowa.
15 metrów. 
Nr art. CUP881952

Syntetyczna lina do wyciągarki 
w zestawie
Pasuje do wszystkich modeli wyciągarek 
marki WARN z aluminiowymi bębnami. 

Nr art. YMD721280000

Lina do wyciągarki Warn
Część zapasowa.
15 metrów. 

Nr art. YMD600760000

Pilot sterowania Warn 
z przewodem
W zestawie kabel o długości 3 metrów.

Nr art. YMD642590000

Przekaźnik do wyciągarki ComeUp
Część zapasowa. 
Wysokiej jakości przekaźnik do wyciągarki 
ComeUp. Nadaje się również do użytku 
z wyciągarką Warn.

Nr art. CUP881385

Hak 1 tona
Z blokadą.

Nr art. YFM10002

Kausza do liny 6 mm
Używana razem z zaciskiem 6 mm 
do naprawy przerwanej liny.

Nr art. YFM10003

Zacisk linowy 6 mm
Używany razem z kauszą 6 mm 
do naprawy przerwanej liny.

Nr art. YFM10004

Przedłużacz do wyciągarki
Niezbędny podczas korzystania z wy-
ciągarki zamontowanej na przyczepie. 
Długość 154 cm.

Nr art. YFM10021
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Produkty uniwersalne

Gniazdo elektryczne do wyciągarki 
Część zapasowa. 
Gniazdo elektryczne do montażu w wy-
ciągarce za pomocą mocowań Lejab. 
Dwubiegunowe, obrotowe.

Nr art. YFM10025

Osłona przeciwpyłowa gniazdka elek-
trycznego
Chroni gniazdo wyciągarki, gdy przewód 
jest odłączony.

Nr art. YFM10028

Przełącznik
Przełącznik do wyboru wyciągarki w przy-
padku podwójnego montażu wyciągarek 
na quadzie.

Nr art. YFM10074

Kabel parowy
Kabel parowy do podwójnego montażu 
wyciągarek na quadzie.

Nr art. YFM1007510

Bloczek snatch CBT-06
do wyciągarek CUB3®
Wytrzymuje obciążenie do 2700 kg.

Nr art. CUP881081

Przewodowy pilot zdalnego sterowa-
nia ComeUp
Pilot z elementami podłączeniowymi. 
Przewód o długości 3 metrów.

Nr art. CUP881305134

Wyciągarka ComeUp® 
Mała i poręczna wyciągarka o uciągu 
do 680 kg.

Nr art. COMEUP1500
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Pługi i części zamienne

Lemiesz Lejab 
Odświeżony, profesjonalny lemiesz z dodatko-
wym wzmocnieniem. Wysokiej jakości wyrób 
szwedzki. Specjalnie opracowany do quadów 
marki Yamaha. Mocowanie zamawiane 
oddzielnie do każdego modelu. Standardowa 
szerokość 150 cm.

Nr art. YFM20065

Mocowanie lemiesza Lejab
Mocowanie lemiesza dostosowane do 
Grizzly 550/700.

Nr art. YFM70030

Mocowanie lemiesza Lejab
Mocowanie lemiesza dostosowane 
do Grizzly 450.

Nr art. YFM49030

Wkładka z tworzywa sztucznego 
do lemiesza Lejab
Dzięki niej śnieg nie przymarza 
do lemiesza.

Nr art. YFM2006598

Mocowanie górne lemiesza Lejab

Nr art. YFM2006544

Zestaw do podnoszenia Lejab
Rekomendowane przez Yamahę podczas 
odśnieżania. Zestaw pomaga ustawić linę 
pod kątem między wyciągarką a lemie-
szem, znacznie ograniczając zużycie 
kołowrotka oraz liny.
Grizzly 450

Nr art. YFM20062

Zestaw do podnoszenia Lejab
Rekomendowane przez Yamahę podczas 
odśnieżania. Zestaw pomaga ustawić linę 
pod kątem między wyciągarką a lemie-
szem, znacznie ograniczając zużycie 
kołowrotka oraz liny.
Grizzly 550/700

Nr art. YFM20064

Skrobak lewy
Szerokość ok. 15 cm (zamontowany na 
lemieszu ma 12,5 cm szerokości).

Nr art. YFM20068

Skrobak prawy
Szerokość ok. 15 cm (zamontowany na 
lemieszu ma 12,5 cm szerokości).

Nr art. YFM20069
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Pługi i części zamienne

Ślizg
Część zapasowa. 
Pojedynczy ślizg do lemiesza Lejab.

Nr art. YFM2006505

Zestaw ślizgów
Część zapasowa. 
Zestaw ślizgów do lemiesza Lejab. Sprze-
dawane w zestawach po dwie sztuki.

Nr art. YFM2006590

Wyłącznik podnoszenia
do lemiesza
Idealne narzędzie oszczędzające wycią-
garkę podczas odśnieżania.

Nr art. YFM70095

Listwa do lemiesza 
Część zapasowa.

Nr art. YFM2006515

Lemiesz (samo ostrze) 
Część zapasowa.

Nr art. YFM2006510

Zestaw sprężyn do lemiesza 
Część zapasowa.

Nr art. YFM2006595

W zestawie:
YFM20065 lemiesz
YFM20068 skrobak lewy 
YFM20069 skrobak prawy 
YFM2006598 wkładka z tworzywa 
sztucznego 
YFM70030 mocowanie lemiesza 
YFM70095 wyłącznik podnoszenia.

W zestawie:
YFM20065 lemiesz
YFM20068 skrobak lewy 
YFM20069 skrobak prawy
YFM2006598 wkładka z tworzywa 
sztucznego 
YFM49030 mocowanie lemiesza 
YFM70095 wyłącznik podnoszenia.

Kompletny zestaw lemiesza
Wszystko do profesjonalnego 
odśnieżania w jednym zestawie. 
Szerokość ze skrobakami 175 cm. 
Grizzly 550/700. 

Nr art. YFM20065KOMP1

Kompletny zestaw lemiesza
Wszystko do profesjonalnego 
odśnieżania w jednym zestawie. 
Szerokość ze skrobakami 175 cm. 
Grizzly 450.

Nr art. YFM20065KOMP2
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Lista części zamiennych do lemiesza YFM20065

NR NR ART. NAZWA SZTUK NR NR ART. NAZWA SZTUK

1 YFM2006510 Lemiesz 1 16 YFM2006527 Nakrętka M10 z kołnierzem 2

2 YFM2006508 Przetyczka 20x140 mm 2 17 YFM2006530 Łącznik poprzeczny 1

3 YFM2006507 Śruba TT M8x16 2 18 YFM2006531 Przetyczka 20x90 mm 1

4 YFM2006505 Ślizg 2 19 YFM2006533 Zawleczka 3,5 mm 1

5 YFM2006506 Nakrętka M16 2 20 YFM2006538 Przetyczka sprężynowa 10 mm 3

6 YFM2006551 Śruba M16x30 1 21 YFM2006540 Rama przednia 1

7 YFM2006519 Śruba M10x25 mm 6 22 YFM2006550 Rama tylna 1

8 YFM2006518 Nakrętka M10 6 23 YFM2006555 Rama tylna, RHINO 1

9 YFM2006561 Śruba M12x30 mm 2 24 YFM2006560 Uchwyt do zaczepu kulowego 1

10 YFM2006520 Płytka obrotowa 1 25 YFM2006562 Nakrętka zabezpieczająca M12 2

11 YFM2006521 Przetyczka 20x85 mm 1 26 YFM2006570 Zaczep kulowy 50 mm 1

12 YFM2006522 Szekla 10 mm 1 27 YFM2006590 Zestaw ślizgów 2

13 YFM2006523 Podkładka 36x21x3 1 28 YFM2006595 Zestaw sprężyn 2

14 YFM2006525 Sprężyna 2 29 YFM2006532 Sprężyna 1

15 YFM2006526 Napinacz do sprężyny 2 30 YFM2006515 Listwa 1

30
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Koła, opony i akcesoria

Zestaw dużych kół
Zestaw dużych kół z fel-
gami 14” i oponami 26”. 
Wymiary: przód 26x9x14, 
tył 26x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20149

Zestaw dużych kół
Zestaw dużych kół 
z felgami szprychowymi 
o wyjątkowo atrakcyjnym 
wyglądzie. Edycja limito-
wana. 

Nr art. YFM20137

Opona do zestawu 
dużych kół
Pojedyncza opona przed-
nia 27”, wymiary: 27x9x14, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20374

10. Opona na felgę 
standardową
Pojedyncza opona tylna 
25”, wymiary: 25x10x12, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20372

Zestaw dużych kół
Zestaw dużych kół z 
felgami 14” i oponami 26”. 
Wymiary: przód 26x9x14, 
tył 26x11x14, bieżnik A33.

Nr art. YFM20139

Opona do zestawu du-
żych kół
Pojedyncza opona przed-
nia 26”, wymiary: 26x9x14, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20340

Opona do zestawu 
dużych kół
Pojedyncza opona tylna 
27”, wymiary: 27x11x14, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20376

Opona na felgę 
standardową
Pojedyncza opona przed-
nia 25”, wymiary: 25x8x12, 
bieżnik A32.

Nr art. YFM20360

Zestaw dużych kół
Zestaw dużych kół z fel-
gami 14” i oponami 26”. 
Wymiary: przód 26x9x14, 
tył 26x11x14, bieżnik A33, 
kolor czarny.

Nr art. YFM20135

Opona do zestawu 
dużych kół
Pojedyncza opona tylna 
26”, wymiary: 26x11x14, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20342 

Opona na felgę 
standardową
Pojedyncza opona przed-
nia 25”, wymiary: 25x8x12, 
bieżnik A33.

Nr art. YFM20370

Opona na felgę 
standardową
Pojedyncza opona tylna 
25”, wymiary: 25x10x12, 
bieżnik A32.

Nr art. YFM20362



47

Koła, opony i akcesoria

Opona na felgę standardową
Pojedyncza opona przednia 25”, 
wymiary: 25x8x12, bieżnik A24.

Nr art. YFM20356

Opona 26”
Pojedyncza opona tylna 26”, wymiary: 
29x11x12, bieżnik A40.

Nr art. YFM20384

Łańcuchy profesjonalne przednie
Profesjonalne łańcuchy pasujące do 
wszystkich opon o wymiarach 25x8x12. 
Sprzedawane w zestawie po dwie sztuki.

Nr art. YFM40008

Opona na felgę standardową
Pojedyncza opona tylna 25”, wymiary: 
25x10x12, bieżnik A24.

Nr art. YFM20358

Łańcuchy ekonomiczne przednie
Ekonomiczne łańcuchy pasujące do 
wszystkich opon o wymiarach 25x8x12. 
Sprzedawane w zestawie po dwie sztuki.

Nr art. YFM40024

Łańcuchy profesjonalne tylne
Profesjonalne łańcuchy pasujące 
do wszystkich opon o wymiarach 
25x10x12. Sprzedawane w zestawie po 
dwie sztuki.

Nr art. YFM40009

Opona 26”
Pojedyncza opona przednia 26”, 
wymiary: 29x9x12, bieżnik A40.

Nr art. YFM20382

Łańcuchy ekonomiczne tylne
Ekonomiczne łańcuchy pasujące 
do wszystkich opon o wymiarach 
25x10x12. Sprzedawane w zestawie 
po dwie sztuki.

Nr art. YFM40025
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Koła, opony i akcesoria

Nakrętka do kół 
Do zestawu dużych kół (YFM20149); 
chromowana.

Nr art. YFM20148

Dętka do opony
Wymiary 20x8.00/10.00-10.

Nr art. YFM20147

Zestaw naprawczy do opon

Nr art. YFM20142

Pianka do opon 
Pianka „Bezpieczne opony”,
pojemność: 1 litr.

Nr art. YFM20140

Pierścienie dystansowe 21 mm
Zestaw rozszerzający niezbędny do za-
łożenia łańcuchów na koła quada. Płytki 
sprzedawane w zestawie po dwie sztuki, 
śruby w komplecie.

Nr art. YFM20015

Zestaw naprawczy wariatora
Yamaha zaleca ten zestaw zmniejszający 
obroty osobom pracującym w leśnictwie. 
Zestaw zmniejsza obroty kół: o 10% kół 
standardowych i o 2% kół dużych. Skut-
kuje to bardziej ”miękką” jazdą na niskich 
obrotach.
Grizzly 550/700

Nr art. YFM20055

Blokada kierownicy 
Yamaha zaleca montaż tej blokady 
w przypadku założenia dużych kół. Blokada 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia i wcześniej-
szego zużycia kierownicy w razie wykona-
nia pełnego skrętu.
Grizzly 550/700

Nr art. YFM50055
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Zestaw szybkozłączek do skrzyni trans-
portowej z tworzywa sztucznego.

Nr art. YFM91099

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab

Kevlarowa osłona mieszka
Wzmocniona mocnym włóknem para-
aramidowym. Montowana na gumowym 
mieszku przegubu w celu dodatkowej 
ochrony. Pasuje do wszystkich quadów 
Yamaha.

Nr art. ABA2HR950000

Uniwersalna szyba
Chroni przed owadami, zimnem i niepo-
godą. Uniwersalne elementy mocowane 
do kierownicy umożliwiają wykonanie 
montażu w ciągu kilku minut. Wykonana 
z wytrzymałego, przezroczystego poliwę-
glanu. Z logo marki Björn.

Nr art. ABAUXX030300

Uniwersalna skrzynia transportowa 
z blachy
Praktyczna skrzynia do przechowania 
pilarki i innego sprzętu wykorzystywanego 
podczas prac leśnych. Szwedzka produkcja 
marki Lejab.

Nr art. YFM40060

Pokrywa do skrzyni transportowej 
z blachy
Blaszana pokrywa do skrzyni transpor-
towej. Zamykana na gumowe szybko-
-złączki.

Nr art. YFM40070

Zestaw montażowy do skrzyni 
transportowej
Część zapasowa.
Zestaw do montażu szybkozłączki do 
skrzyni transportowej z blachy.

Nr art. YFM4005050

Tylna skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego
Zaprojektowana specjalnie do ATV Yamaha tylna skrzynia transportowa 
z tworzywa sztucznego. Zamykana pokrywą, sygnowana logo Yamaha. 
Pasuje do wszystkich quadów Yamaha. Wysokiej jakości wyrób fiński.

Nr art. ATVW075413SC

Przednia skrzynia transportowa z tworzywa sztucznego
Zaprojektowana specjalnie do ATV Yamaha przednia skrzynia 
transportowa z tworzywa sztucznego. Zamykana pokrywą, 
sygnowana logo Yamaha. Pasuje do wszystkich quadów 
Yamaha. Wysokiej jakości wyrób fiński.

Nr art. ATVW074503SC



50

Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab

Torba na bagażnik przedni
Tekstylna torba na przedni bagażnik w kolo-
rze camo. Wyposażenie:
• Pasek naramienny
• Kieszeń z zapięciem zaciskowym
• Gumowy uchwyt
• Wewnętrzna przegroda
• Mocny zamek błyskawiczny
• Szerokość ok 80 cm

Nr art. ABAUXX5330HD

Torba na bagażnik przedni
Tekstylna torba na bagażnik przedni, kolor 
czarny. Wyposażenie:
• Pasek naramienny
• Kieszeń z zapięciem zaciskowym
• Gumowy uchwyt
• Wewnętrzna przegroda
• Mocny zamek błyskawiczny
• Pojemność ok 40 litrów. 
• Szerokość ok 74 cm.

Nr art. ABA30W5330BK

Torba na błotnik
Miękka torba na błotnik zamykana na 
zamek błyskawiczny. Wyposażona w paski 
do przypięcia na zewnątrz dodatkowych 
akcesoriów. Pasuje do wszystkich quadów 
Yamaha.

Nr art. ABAFENDBAGBK

Pokrowiec
Pokrowiec na quad, pasuje do wszystkich 
modeli Yamaha Grizzly. Wyposażony 
w ściągacz.

Nr art. ATVCOVER0200

Klucz hakowy
Klucz hakowy Lejab do regulacji amorty-
zatorów.

Nr art. YFM18090

Kula haka holowniczego, 50 mm
Pojedyncza kula haka holowniczego 50 
mm, montowana bezpośrednio do pod-
wozia.

Nr art. YFM20001

Szperacz
Szperacz w gumowej obudowie, 
niezwykle wytrzymały i odporny na 
działanie warunków atmosferycznych. 
W zestawie wbudowana żarówka o mocy 
70 000 kandeli, ekskluzywny system mon-
tażowy RAM®, 10-calowy kabel spiralny 
oraz wtyczka 12V.

Nr art. ABA2HR351000

Światło cofania Warn
Dodatkowe światło cofania. Maksymalna 
jasność: 400 kandeli, 55 luksów przy za-
chowaniu minimalnego zużycia baterii. Kąt 
świecenia 110 stopni. Pasuje do wszystkich 
quadów Yamaha z układem 12V.

Nr art. ATV5KM354002

Szablon do montażu przełącznika kombi
Naklejka z szablonem wiercenia otworów.

Nr art. YFM70133
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Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab

Zestaw dodatkowych świateł przed-
nich Warn 
Dodatkowe reflektory przednie wypo-
sażone w żarówki halogenowe 35 W. 
Specjalnie opracowane, dają szerszy 
i mocniejszy snop światła dla zapew-
nienia lepszej widoczności w terenie. 
Moc 400 kandeli. Uniwersalne moco-
wanie. Niezbędne kable w zestawie.

Nr art. ABA5KM354001

Lampka LED Rigid®
Lampka z 4 diodami LED
o wszechstronnym zastosowaniu. Mocowanie 
regulowane w zakresie 90°, montowane na 
płaskiej powierzchni. Dzięki 1300 lumenom 
ta mała lampka oferuje taki sam strumień 
świetlny jak MR16 50 W. Pobór tylko 15 
W prądu (połowę tego co zwykły kierun-
kowskaz). Elementy montażowe w zestawie.

Nr art. RGD202110000

Okablowanie do montażu oświetlenia 
quadów Rigid®
RGD202110000

Nr art. YFM10017

Zacisk uziemienia do podłączenia 
kabla uziemiającego

Nr art. YFM10016

Ogrzewacz kciuka Symtec
Ogrzewacz kciuka marki Symtec, dopaso-
wany do quadów. W zestawie ogrzewacz 
35 omów z przełącznikiem wysokiej/niskiej 
mocy.

Nr art. ATV2100080RR

Podgrzewane manetki Symtec
Manetki podgrzewane mocą 20 W, 
z przełączanym za pomocą przełącznika 
kołyskowego trybem wysokiej/niskiej mocy. 
Miękkie uchwyty z gumy równomiernie 
rozprowadzają ciepło. Do instalacji wyma-
gane użycie preparatu WD40. Pasują na 
kierownicę 7/8 cala.

Nr art. ATV2100240RR

Zestaw narzędzi Metric
Zestaw narzędzi Metric zawierający: klucze Combo (8/10/12/14 mm), klucz nastaw-
ny 8”, klucz nastawny z blokadą, wkrętak Philips/standardowy, klucze sześciokątne 
(3/4/5/6), klucz do świec, szczelinomierz, czarną taśmę izolacyjną, preparat WD-40, 
ciśnieniomierz do opon, opaski zaciskowe, drut, szmatkę. Narzędzia zapakowane w 
praktyczny futerał zamykany na zamek błyskawiczny. 

Nr. ABAMETRC0000

Podgrzewane manetki 
Kolor czarny.

Nr art. HOTGRIPS85BK
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Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab
Lampy Xenon HID LIGHT 
Oszczędna moc:  żarówki Xenon HID zuży-
wają tylko 35 W prądu każda, a 40 watów 
pobierają ze stojana. Dłuższa żywotność:  
lampy Xenon HID działają do 4000 godzin, 
ponad 8 razy dłużej niż lampy halogenowe 
OEM. 

Bezpieczeństwo: lampy Xenon HID 
emitują o 300% mocniejsze światło 
(w porównaniu z tradycyjnymi lampami 
halogenowymi), zapewniając kierowcy 
lepszą widoczność.

Wygląd: lampy Xenon HID emitują przy-
jemne światło zbliżone do naturalnego 
światła słonecznego.

Zestaw obejmuje:
2 żarówki biksenonowe (długie/krótkie)
2 cienkie przetwornice
1 zestaw okablowania do quada

1 instrukcja obsługi
Opaski zaciskowe i oprogramowanie

Nr art. ATVHIDLT0000

Wpuszczany uchwyt do wyciągarki 
tylny
Pojedynczy uchwyt do wyciągarki 
tylny, wpuszczany.

Nr art. YFM70025

Wpuszczany uchwyt do wyciągarki 
przedni 
Pojedynczy uchwyt do wyciągarki przedni, 
wpuszczany.

Nr art. YFM45038

Kaseta sterownicza do wyciągarki 
Część zapasowa. 
Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów 
do wyciągarek.

Nr art. YFM10023

Kaseta sterownicza do wyciągarki
Kaseta do wszystkich rodzajów uchwytów
do wyciągarek. Kolor czarny.

Nr art. YFM1002375

Bolec do kasety sterowniczej 
Część zapasowa. 
Bolec blokujący do kasety sterowniczej.

Nr art. YFM1002325

Przedłużacz do wyciągarki
Niezbędny podczas montażu wyciągarki 
bezpośrednio na przyczepie.
Długość 154 cm.

Nr art. YFM10021
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Pozostałe produkty uniwersalne i części zamienne Lejab

Kleszcze do drewna duże
Sprężynowe kleszcze do drewna marki 
Lejab.

Nr art. YFM10049

Kleszcze do drewna małe
Nr art. YFM10048

Bloczek zrywkowy z pasem

Nr art. YFM10024

Wspornik wyciągarki do wywrotki

Nr art. YFM10026

Płytka mocująca do kasety
sterowniczej

Nr art. YFM10080

Zblocze do bloczka zrywkowego
Część zapasowa. 
Samo zblocze bez bloczka.

Nr art. YFM1002410

Ucho do łączenia łańcucha profesjo-
nalnego
Część zapasowa.

Nr art. YFM40003

Łańcuch z mocowaniem

Nr art. YFM10044

Zestaw montażowy ekonomiczny
do dźwigu z łańcuchem
Część zapasowa.

Nr art. YFM1005650

Zestaw montażowy profesjonalny do 
dźwigu z łańcuchem
Część zapasowa.

Nr art. YFM1006350

Przetyczka do zaczepu uniwersalnego

Nr art. YFM3001201

Pas do wyciągarki Lejab
Pas nylonowy, długość 8 metrów.

Nr art. YFM1000820

Przedłużacz do lampy tylnej 
Część zapasowa.

Nr art. YFM20075
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Zestawy akcesoriów do quadów

Zestaw wyciągarki 
W zestawie: wyciągarka, kaseta sterowni-
cza, zestaw kabli, płytka pod przekaźnik, 
bolec.
Grizzly 550/700 od 2014

Nr art. ATVVINSCHPKT1

Zestaw wyciągarki
W zestawie: wyciągarka, kaseta
sterownicza, zestaw kabli, bolec. 
Grizzly 450 od 2014

Nr art. ATVVINSCHPKT41

Sterowanie radiowe ComeUp 
do wyciągarki
Dobre i niedrogie sterowanie radiowe do 
wyciągarki. 27-metrowy zasięg. 2,4 GHz.
W zestawie uchwyt do pilota zdalnego 
sterowania.

Nr art. ATVREMOTEPKT1

Uniwersalny zestaw wyciągarki i radio-
wego pilota zdalnego sterowania
Kompletny zestaw włącznie z dodatko-
wym wyłącznikiem (YFM10074) do obsługi 
dwóch wyciągarek na quadzie.
W zestawie: wyciągarka, kaseta sterowni-
cza, zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe 
z pilotem i uchwytem do pilota, wyłącznik 
do dwóch wyciągarek. 
Grizzly 550/700

Nr art. ATVMULTIVINSP1

Uniwersalny zestaw wyciągarki i radio-
wego pilota zdalnego sterowania
Kompletny zestaw włącznie z dodatkowym 
wyłącznikiem (YFM10074) do podwójnych 
wyciągarek na quadzie.
W zestawie: wyciągarka, kaseta sterownicza, 
zestaw kabli, bolec, sterowanie radiowe z pi-
lotem i uchwytem do pilota, wyłącznik do 
wyciągarek podwójnych.
Grizzly 450

Nr art. ATVMULTIVINS41
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Niewidzialna inżynieria.
Każdy produkt Yamahy został stworzony do płynnej, efektywnej i wydajnej pracy, a najlepszym sposobem 
utrzymania jego dobrych osiągów i zwiększonej żywotności jest stosowanie środków Yamalube.

Yamalube to gama najwyższej jakości syntetycznych i półsyntetycznych olejów do silników dwu- 
i czterosuwowych, jak również olejów mineralnych i wyścigowych. Dzięki tak szerokiej ofercie możesz być 
pewien, że wśród Yamalube znajdziesz środek smarny odpowiedni do warunków pracy Twojej Yamahy.

Yamalube to także linia produktów pielęgnacyjnych, które pomogą Ci utrzymać swój sprzęt w idealnym stanie. 
Przecież jeśli Ty będziesz dbał o swoją Yamahę, ona zadba o Ciebie. Zapytaj lokalnego Dealera o środki Yamalube 
przeznaczone dla Twojej Yamahy lub wejdź na stronę www.yamaha-motor.pl. 



Oświadczenie

Specyfikacja i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez 
wcześniejszego powiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają 
charakter jedynie poglądowy i mogą być modyfikowane w zależności 
od wymogów oraz warunków. Podczas jazdy bądź zawsze ubrany 
w kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca bezpieczną jazdę 
z poszanowaniem innych kierowców i środowiska.

Informacje zawarte w katalogu nie są prawnie wiążące i nie stanowią 
oferty w rozumieniu obowiązującego kodeksu handlowego. Niniejsza 
informacja nie stanowi podstawy do roszczeń. W celu uzyskania dal-
szych szczegółów prosimy o kontakt z lokalnym Dealerem Yamaha.

www.yamaha-motor.pl

Yamaha zaleca używanie oryginalnych akcesoriów Yamaha.
Oferta u dealerów oraz na stronie
www.yamaha-motor.pl/accessories

Dealer:


