
Εργαστείτε. Παίξτε.
Χαλαρώστε. Και ξανά
από την αρχή.
Με το ανθεκτικό πλαίσιο και τον κινητήρα υψηλής ροπής, το

Kodiak 450 είναι ένας ακούραστος συνεργάτης που μπορεί

να μεταφέρει 120 kg στις σχάρες του ή να ρυμουλκήσει έως

και 600 kg, για να μπορείτε να διασχίζετε δύσκολα εδάφη με

εργαλεία, προμήθειες ή εξοπλισμό.

Η ανάρτηση αερίου μεγάλης διαδρομής και η ευρύχωρη θέση

οδήγησης εξασφαλίζουν οδηγική άνεση όλη την ημέρα.

Επίσης, τα ελαστικά 25" φαρδιάς διατομής και η λειτουργία

4WD με δυνατότητα εναλλαγής εξασφαλίζουν πρόσφυση εκεί

όπου άλλα οχήματα δεν τα καταφέρνουν.

Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου μειώνει το κόστος

λειτουργίας και παρέχει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή

χαμηλές θερμοκρασίες σε διαφορετικά υψόμετρα. Επιπλέον,

η θρυλική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της Yamaha

εξασφαλίζει απόλυτη υποστήριξη κάθε φορά. Kodiak 450:

εργαστείτε, παίξτε, χαλαρώστε και πάλι από την αρχή!

Ευέλικτα και πρακτικά utility ATV

μεσαίου μεγέθους

Άνεση όλη μέρα, πρόσθετη

λειτουργικότητα, ευχρηστία

Σχεδιασμένο για εργασία και αναψυχή

Ανώτερη ποιότητα Yamaha με

εκπληκτική αναλογία αξίας/κόστους

Τετράχρονος κινητήρας υψηλής ροπής

421 κ .εκ.

Οικονομικός και αξιόπιστος

ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Σχεδίαση σκελετού μικρότερων

διαστάσεων με ευρύχωρη θέση

οδήγησης

Μεγάλη ανάρτηση με αμορτισέρ αερίου

Σύστημα μετάδοσης 2WD / 4WD με

κουμπί On Command

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT

Ultramatic

Χωρητικότητα φορτίου 120 κ . και

ικανότητα ρυμούλκησης 600 κ .

Βαρούλκο WARN Vantage 2000

Kodiak 450



Εργαστείτε. Παίξτε. Χαλαρώστε. Και ξανά
από την αρχή.
Το Kodiak είναι ήδη το κορυφαίο όνομα στα utility ATV μεγάλου κυβισμού παγκοσμίως. Και τώρα

εξελίσσουμε την κατηγορία utility μεσαίου μεγέθους με το ανθεκτικό Kodiak 450.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha επιτρέπουν στο Kodiak 450

να κάνει τις πιο δύσκολες εργασίες σε δύσκολα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On Command

επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD με το πάτημα ενός κουμπιού.

Επίσης, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic κάνει κάθε εργασία πιο χαλαρή και διασκεδαστική.

Όσον αφορά την άνεση και την πρακτικότητα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το μοντέλο! Και όταν

ολοκληρώνετε τις εργασίες σας, αυτό το ευέλικτο ATV χαρίζει νέα διάσταση στον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο

σας.

Kodiak 450
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Κινητήρας EFI 421 κ.εκ.
Yamaha

Το Kodiak 450 έχει την ισχύ να κατακτήσει

ακόμα και το πιο δύσκολο έδαφος, χάρη

στον μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα

421 κ.εκ. που παράγει άφθονη ομαλή

ροπή σε χαμηλές στροφές. Το σύστημα

ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου

διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή

χαμηλές θερμοκρασίες σε διάφορα

υψόμετρα, προσφέροντας αξιόπιστη και

οικονομική απόδοση όπου κι αν είστε.

Ελαστικά 25" με μεγάλο
πλάτος πέλματος

Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και το πιο

δύσκολο έδαφος, το Kodiak 450 διαθέτει

ειδικά σχεδιασμένα μπροστινά και πίσω

ελαστικά. Χάρη στο σχέδιο πέλματος

παντός εδάφους, τα εξαιρετικά φαρδιά

μπροστινά ελαστικά AT25x8-12 και τα πίσω

ελαστικά AT25x10-12 έχουν καλύτερο

κράτημα όταν οδηγείτε σε λάσπη, χιόνι και

πέτρες.

Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ
αερίου KYB μεγάλης διαδρομής

Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση με

διπλό ψαλίδι παρέχει διαδρομή μπροστινών

τροχών 171 χιλ. και διαδρομή πίσω τροχών

189 χιλ., για να ολοκληρώνετε εύκολα

εργασίες σε δύσκολα εδάφη. Επίσης, με την

ικανότητα να απορροφούν τους κραδασμούς,

τα χτυπήματα σε χαντάκια και άλλα εμπόδια,

τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου KYB

προσφέρουν οδηγική άνεση όλη μέρα.

Σύστημα μετάδοσης On-
Command® 2WD/4WD

Σε ανηφορικά ή ολισθηρά εδάφη, με το

κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On-

Command® του Kodiak 450 μπορείτε να

επιλέγετε απρόσκοπτα το σύστημα 4WD

με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακόμα, σε

επίπεδο ή ευκολότερο έδαφος, με άλλο

ένα πάτημα του κουμπιού επανέρχεστε

στη λειτουργία 2WD. Έτσι, αυτό το utility

ATV μεσαίου μεγέθους είναι πραγματικά

εύχρηστο και πρακτικό.

Κιβώτιο ταχυτήτων CVT
Ultramatic®

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT

Ultramatic® κάνει κάθε διαδρομή

ευκολότερη και πιο διασκεδαστική, τόσο για

τους έμπειρους όσο και για τους

καινούργιους αναβάτες στην κατηγορία

utility ATV μεσαίου μεγέθους. Ο ανθεκτικός

τραπεζοειδής ιμάντας του παρέχει ομαλή

επιτάχυνση και το εξελιγμένο σύστημα

πέδησης κινητήρα σε όλους τους τροχούς

του Kodiak 450 προσφέρει μεγαλύτερη

αυτοπεποίθηση και έλεγχο σε κατηφόρες.

Ακριβής και επιδέξιος χειρισμός

Η άνεση όλη μέρα είναι ένα από τα βασικά

πλεονεκτήματα του Kodiak 450. Έτσι, αυτό το

utility ATV μεσαίου μεγέθους είναι ιδανικό για

εργασία και διασκέδαση. Με χαμηλό κέντρο

βάρους, το πλαίσιο προσφέρει ακριβή,

επιδέξιο και σίγουρο χειρισμό για μέγιστη

οδηγική απόλαυση. Επιπλέον, ο κινητήρας

διαθέτει ειδικές βάσεις που μειώνουν τους

κραδασμούς, για εξαιρετικά ομαλή κίνηση.

Kodiak 450
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, SOHC
Κυβισμός 421cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 84.5 mm x 75.0 mm
Σχέση συμπίεσης 10.0 : 1
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης
Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic® με σύστημα
πέδησης κινητήρα στους εμπρός και πίσω τροχούς

Σύστημα μετάδοσης Μετάδοση On-Command® 2WD/4WD
Τελική μετάδοση Άξονας

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, 171 mm wheel travel,
Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, 189 mm wheel travel,
Ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Εμπρός φρένο Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Πίσω φρένο Στεγανοποιημένο πολύδισκο εμβαπτισμένο σε λάδι
Εμπρός ελαστικά AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Πίσω ελαστικά AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Loading limits

Εμπρός σχάρα 40kg
Πίσω σχάρα 80kg

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,035 mm
Συνολικό πλάτος 1,180 mm
Συνολικό ύψος 1,160 mm
Ύψος σέλας 855 mm
Μεταξόνιο 1,240 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 245 mm
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 3.2m
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 14litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 2.6litres

Additional features

Τιμόνι Τύπου Ackermann

Kodiak 450
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Το βασικό μοντέλο Kodiak 450 δεν διαθέτει σύστημα EPS, ζάντες από κράμα αλουμινίου, υποδοχή κοτσαδόρου 2

ιντσών, ψηφιακά όργανα πολλαπλών λειτουργιών, σύστημα μετάδοσης On-Command® και 3ο φως εργασίας.

Επίσης, αυτό το μοντέλο Kodiak χωρίς EPS διατίθεται μόνο στα χρώματα Solid Green, Tan Camou age και Red

Spirit.

Τα ATV με κινητήρες έως και 70 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και

πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από

αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω

προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα ATV έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν

εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα

μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία

και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων

τιμών. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες ATV να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο σεμινάριο

εκπαίδευσης. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στον τοπικό

αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα προϊόντων Yamaha στη χώρα σας. Τα ATV μπορεί να

αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους.
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