
Munciţi. Jucaţi-vă.
Relaxaţi-vă. Repetaţi.
Cu şasiul său robust şi motor cu cuplu ridicat, Kodiak 450

EPS SE este un muncitor neobosit care poate căra 120 kg

pe portbagajele sale - sau poate remorca până la 600 kg -

permiţându-vă să traversaţi teren extrem cu unelte,

provizii sau echipament.

Suspensia pe gaz cu cursă lungă şi o poziţie de pilotaj

spaţioasă asigură confort la pilotare pe întreaga zi - iar

anvelopele late de 25” şi 4WD nepermanent pot găsi

aderenţă acolo unde alte vehicule ar putea avea

di cultăţi.

Injecţia electronică de carburant reduce costurile de

funcţionare şi oferă pornire uşoară la cald şi la rece la

diferite altitudini - iar durabilitatea şi  abilitatea

legendare ale Yamaha vă duc până la destinaţie şi înapoi

de  ecare dată. Kodiak 450 EPS SE: munciţi, jucaţi-vă,

relaxaţi-vă, repetaţi!

ATV utilitar de dimensiuni medii

adaptabil ş i practic

Direcție asistată electric pentru

confort ș i încredere pe întreaga zi

Proiectat pentru muncă ş i timp liber

Calitate premium Yamaha, cu un

foarte bun raport calitate-preţ

Motor de 421 cc în 4 timpi, cu cuplu

ridicat

Injecţie electronică de carburant,

economică ş i  abilă

Caroserie vopsită de lux ș i jante din

aluminiu

Suspensie cu cursă lungă, cu

amortizoare pe gaz

Sistem de tracţiune On Command 2WD

/ 4WD cu buton

Transmisie automată CVT Ultramatic

120 kg capacitate portantă a

portbagajelor, 600 kg capacitate de

remorcare

Troliu WARN Vantage 2000
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Munciţi. Jucaţi-vă. Relaxaţi-vă. Repetaţi.
Kodiak este deja cel mai mare nume din lumea ATV-urilor utilitare de mare capacitate. Iar acum,

ducem clasa utilitarelor de dimensiuni medii la următorul nivel, cu robustul Kodiak 450 EPS SE.

Tehnologia, durabilitatea remarcabilă şi  abilitatea Yamaha îi permit lui Kodiak 450 EPS SE să abordeze

cele mai di cile sarcini, pe teren extrem. Sistemul de tracţiune On Command, lider în domeniu, vă

permite să comutaţi fără efort între 2WD şi 4WD prin apăsarea unui buton - iar transmisia automată

Ultramatic face  ecare sarcină mai relaxantă şi plăcută.

În privinţa confortului şi comodităţii, nimic nu se compară! Şi când s-a terminat munca, acest ATC

versatil adaugă o nouă dimensiune preţiosului dvs. timp liber.

Kodiak 450 EPS SE



Motor Yamaha de 421 cmc, cu
injecţie electronică de
carburant

Kodiak 450 EPS SE are puterea de a cuceri

cel mai dur teren, graţie motorului său de

421 cmc, monocilindric, răcit cu lichid, care

produce su cient cuplu lin la turaţie joasă.

Sistemul său de injecţie electronică de

carburant asigură o pornire uşoară la cald

sau la rece, la o varietate de altitudini,

oferind performanţă  abilă şi economică,

oriunde aţi merge.

Anvelope de 25 de inchi cu
suprafaţă de rulare lată şi jante
din aluminiu

Pentru a putea găsi aderenţa optimă chiar

şi pe cel mai di cil teren, Kodiak 450 EPS

SE este dotat cu anvelope faţă şi spate

special dezvoltate, montate pe jante

uşoare din aluminiu. Cu un model de

suprafaţă de rulare pentru orice teren,

anvelopele extra-late AT25x8-12 faţă şi

AT25x10-12 spate găsesc aderenţă

suplimentară  e că vă deplasaţi pe noroi,

zăpadă sau pietre.

Amortizoare faţă şi spate KYB cu
gaz, cu cursă lungă

Suspensia dezvoltată complet independentă

cu articulaţie triunghiulară dublă oferă cursă

de 171 mm faţă şi 189 mm spate, facilitând

abordarea cu uşurinţă a terenului extrem.

Şi, cu capacitatea lor de a absorbi

denivelări, şanţuri şi alte obstacole,

amortizoarele reglabile KYB pe gaz

furnizează confort la pilotare pe întreaga zi.

Sistem de tracţiune On-
Command® 2WD/4WD

Pe pante abrupte sau pe teren alunecos,

sistemul de tracţiune On-Command®,

lider în domeniu, al lui Kodiak 450 EPS SE

vă permite să comutaţi fără efort în modul

4WD, cu o apăsare de buton. Iar când vă

a aţi pe teren drept sau care nu prezintă

di cultăţi, o altă apăsare de buton vă

readuce în modul 2WD, făcând acest ATV

utilitar de dimensiuni medii atât de uşor

şi comod de utilizat.

Direcţie asistată electric (EPS)

Modelul Kodiak 450 EPS SE este echipat

cu foarte apreciata direcţie asistată

electronic (EPS) a Yamaha, special

concepută pentru a vă oferi cel mai bun

echilibru între asistenţă pentru pilot şi un

răspuns pozitiv. Iar pentru iluminare

suplimentară, modelul EPS este dotat cu

un puternic far halogen cu fază lungă,

montat pe ghidon.

Transmisie Ultramatic® CVT

transmisia automată Ultramatic® CVT face

 ecare călătorie mai uşoară şi mai plăcută,

atât pentru piloţii cu experienţă, cât şi

pentru cei nou-veniţi în clasa ATV-urilor

utilitare de dimensiuni medii. Cureaua sa

trapezoidală durabilă livrează acceleraţie

lină - iar sistemul so sticat de frână de

motor pe toate roţile al lui Kodiak 450 EPS

SE vă oferă mai multă încredere şi control la

coborârea pantelor.

Kodiak 450 EPS SE



Motor

Tip motor Monocilindru, Răcit cu lichid, 4 timpi, SOHC
Capacitate cilindrică 421cc
Alezaj X Cursă 84.5 mm x 75.0 mm
Compresie 10.0 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric

Sistem de transmisie
Frână de motor Ultramatic® V-belt cu roata din faţă şi
roata din spate, H/L/N/R/P

Sistemul de rulare On-CommandÂ® 2WD/4WD
Transmisie  nală Cardan

Şasiu

Sistem suspensie faţă
Furci duble independente, 171 mm wheel travel,
preîncărcare reglabilă în 5 poziţii

Sistem suspensie spate
Furci duble independente, 189 mm wheel travel,
preîncărcare reglabilă în 5 poziţii

Frână faţă Disc hidraulic dublu
Frână spate Multidisc, în baie de ulei etanşă
Anvelope faţă AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
Anvelope spate AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Limite de încărcare

Portbagaj faţă 40kg
Suport spate 80kg

Dimensiuni

Lungime totală 2,035 mm
Lăţime totală 1,180 mm
Înălţime totală 1,160 mm
Înălţimea scaunelor 855 mm
Ampatament 1,240 mm
Gardă minimă la sol 245 mm
Raza de bracare min. 3.2m
Capacitate rezervor carburant 14litres
Capacitate rezervor ulei 2.6litres

Caracteristici suplimentare

Sistem de direcţie Tip Ackermann cu direcţie asistată electronic
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ATV-urile cu motor până la 70 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 6 ani și

numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de la 70 până la 90 cmc sunt

recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 12 ani și numai sub supravegherea unui adult.

ATV-urile cu o capacitate a motorului de 90 cmc sau mai mare sunt recomandate numai pentru piloți cu

vârsta de minimum 16 ani. ATV-urile sunt concepute pentru a funcționa în limita capacităților proiectate.

Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de transport maximă, sunt detaliate în manualul de

utilizare, dacă este cazul. Pentru o mai mare durabilitate și o mai bună  abilitate a produsului, dar mai ales

pentru siguranța operatorului, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Yamaha

recomandă ca toți piloții de ATV să urmeze un curs de formare aprobat. Pentru informații privind siguranța

și formarea, consultă-te cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. Utilizarea

ATV-urilor poate   periculoasă.
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