
Работете. Играйте.
Релаксирайте.
Повторете.
Със своето здраво шаси и двигател с голям въртящ

момент Kodiak 450 е неуморима работна машина, която

може да пренася 120 kg в своите багажници или да тегли

до 600 kg, което ви позволява да преминавате по много

тежки терени с инструменти, провизии или оборудване.

Газовото окачване с голям ход и просторна позиция на

каране осигуряват целодневен комфорт при каране, а 25-

инчовите гуми с голямо сечение и превключваемото 4WD

може да осигури сцепление там, където другите превозни

средства може да срещнат проблеми.

Електронното впръскване на горивото намалява

експлоатационните разходи и осигурява лесно

стартиране в горещо и студено състояние при различни

надморски височини, а легендарна издръжливост и

надеждност на Yamaha ви позволяват стигнете и да се

върнете безпроблемно. Kodiak 450: работете, играйте,

релаксирайте, повторете!

Многофункционално и практично ATV

със среден размер

Целодневен комфорт, допълнителни

функции, лесна употреба

Създаден за работа и за свободното

време

Високото качество от Yamaha с

отлично съотношение цена-качество

421-кубиков 4-тактов двигател с голям

въртящ момент

Икономично и надеждно електронно

впръскване на горивото

Компактна конструкция на корпуса с

голямо количество пространство за

каране

Окачване с голям ход с газови

амортизатори

Трансмисия „On Command“ с бутон за

избор на 2WD/4WD задвижване

Автоматична CVT трансмисия

Ultramatic

Товарен капацитет на багажника от

120 kg и теглителен капацитет от 600

kg

Лебедка WARN Vantage 2000
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Работете. Играйте. Релаксирайте.
Повторете.
Kodiak вече е водещо име в света на работните всъдеход с голям капацитет. И сега ние пренасяме

средния работен клас на следващо ниво със здравия Kodiak 450.

Неговата лесна за употреба технология, изключителна издръжливост и надеждността на Yamaha

позволяват на Kodiak 450 да поеме най-трудните задачи на много тежки терени. Водещата в

индустрията трансмисия „On Command“ ви позволява да превключвате безпроблемно между 2WD и

4WD задвижване само с натискане на бутон, а автоматичната трансмисия Ultramatic прави

изпълнението на всяка задача по-отпускащо и приятно.

Това е най-добрият избор що се отнася до комфорта и удобството! И когато приключите с работата

си, този многофункционален всъдеход добавя ново измерение към вашето безценно свободно време.

Kodiak 450
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421-кубиков двигател с
електронно впръскване на
горивото на Yamaha

Kodiak 450 има мощта да преодолява и

най- трудните терени благодарение на

своя 421-кубиков едноцилиндров

двигател с течно охлаждане, който

осигурява голям и плавен въртящ

момент при ниски обороти. Неговата

система за електронно впръскване на

горивото осигурява лесно стартиране в

горещи или студени условия при

различни надморски височини, като по

този начин осигурява надеждна и

икономична работа, където и да

отидете.

25-инчови гуми с голяма
ширина на протектора

За да имате на разположение

оптимално сцепление – дори при най-

предизвикателния терен, Kodiak 450 е

оборудван със специално разработени

предни и задни гуми. Притежавайки

шарка на протектора за всякакви

терени, предните гуми AT25x8-12 с

увеличена ширина и задните гуми

AT25x10-12 осигуряват  увеличено

сцепление, независимо дали карате в

кал, сняг и скали.

Предни и задни газови
амортисьори KYB с дълъг ход

Разработеното напълно независимо

окачване с две рамена осигурява ход на

предните колела от 171 мм и ход на

задните колела от 189 мм, за което много

тежките терени не са предизвикателство.

Със своята способност да поемат

издатини, дупки и други препятствия

регулируемите газови амортизатори KYB

предоставят целодневен комфорт при

каране.

Трансмисия On-Command® за
2WD/4WD задвижване

При хълмисти или хлъзгави условия

водещата в  индустрията трансмисия

On-Command® на Kodiak 450 ви дава

възможност за безпроблемно

превключване към 4WD задвижване

само с натискането на бутон. А когато

се намирате върху равен или лесен за

преодоляване терен, още едно

натискане на бутона ви връща обратно

към 2WD задвижване, което прави този

работен всъдеход със среден размер

толкова удобен за използване.

Трансмисия Ultramatic® CVT

Автоматичната трансмисия

Ultramatic® CVT прави всяко пътуване

по-лесно и по-приятно, както за

опитните водачи, така и за новите

водачи на работен всъдеход в  класа

със среден размер. Неговият

издръжлив V -образен ремък осигурява

плавно ускоряване, а интелигентната

система за спиране на всички колела

чрез двигателя на Kodiak 450 ви дава

допълнителна увереност и контрол при

спускане по склонове.

Прецизно и пъргаво
маневриране

С Kodiak 450 вие получавате целодневен

комфорт, което прави този работен

всъдеход със среден размер идеален за

работа и забавление. Разработеното шаси

с нисък център на тежестта осигурява

прецизно, чевръсто и уверено

маневриране за максимално удоволствие

от шофирането, а за изключително  меко

возене двигателят има специални

намаляващи вибрациите опори.
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Двигател

Тип на двигателя Едноцилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов, SOHC
Кубатура 421cc
Диаметър х ход 84.5 mm x 75.0 mm
Степен на сгъстяване 10.0 : 1
Мазилна уредба Картер
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа

Трансмисия
Ultramatic® V-образен ремък със спиране на
предното и задното колело от двигателя

Система на задвижване On-Command® 2WD/4WD
Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване
Независим двоен напречен носач, 171 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Система на задното очакване
Независим двоен напречен носач, 189 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Предна спирачка Двоен хидравличен диск

Задна спирачка
Херметизирана многодискова система с маслена
баня

Предни гуми AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Задни гуми AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Loading limits

Преден багажник 40kg
Заден багажник 80kg

Dimensions

Обща дължина 2,035 mm
Обща ширина 1,180 mm
Обща височина 1,160 mm
Височина на седалката 855 mm
Колесна база 1,240 mm
Минимален просвет 245 mm
Минимален радиус на завиване 3.2m
Капацитет на горивен резервоар 14litres
Капацитет на маслен резервоар 2.6litres

Additional features

Система на управление Тип Ackermann

Kodiak 450
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Стандартният модел Kodiak 450 не включва EPS, колела от алуминиева сплав, 2-инчово приспособление

за теглич, цифрови многофункционални прибори, On-Command® задвижване и 3-та работна светлина.

Също така този модел Kodiak без EPS се предлага само в наситенозелено, бежов камуфлаж и червено.

Превозни средства с повишена проходимост (АТВ) с двигатели до 70 куб.см се препоръчва да се ползват

само от водачи с навършени 6 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена

проходимост (АТВ) с двигатели от 70 до 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с

навършени 12 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена проходимост

(АТВ) с двигатели над 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с навършени 16 години. АТВ-

тата са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното тегло на

теглене, както и максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са

приложими. За дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора – в никакъв случай

не превишавайте препоръчаните ограничения. Yamaha препоръчва на всички водачи на АТВ да преминат

през сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението посетете

представителя си или се обадете на дистрибутора на Yamaha във Вашата държава. АТВ-тата могат да са

опасни за шофиране.
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