
Всеки работен ден е
по-добър
Работните всъдеходи на Yamaha са създадени с една

единствена цел: да улеснят работното натоварване на

хората в тежки условия на открито.

Тази философия е проектирана във всеки един детайл.

Като двигателите с изобилие от въртящ момент, които ви

придвижват при лош терен или при тежък товар;

технологии, които намаляват усилията като автоматична

трансмисия и електрически усилвател на кормилното

управление; ергономични конструкции, които гарантират,

че ще се чувствате удобно след дълъг работен ден.

Освен това те работят икономично и не изискват голяма

поддръжка.

Работните всъдеходи-та на Yamaha са неуморни работни

коне – но това не е всичко. Когато времето го позволява,

тези превозни средства разполагат с мощност, която

осигурява на водачите голяма доза забавление.

Работен всъдеход с най-добра

стойност

Мощен 686-кубиков SOHC 4-тактов

двигател с висок въртящ момент

Автоматична трансмисия Ultramatic®

CVT на Yamaha

Механично 2WD/4WD задвижване

Общ товарен капацитет от 140 kg за

предния и задния багажник

600 kg капацитет на теглене и

монтирана отпред лебедка

Предни дискове и херметична задна

мокра спирачка

Независимо окачване с голям ход

Табло с индикаторни и

предупредителни светлини и място за

съхранение

25-инчови гуми Maxxis, 25 x 8 x 12

предни; 25 x 10 x 12 задни
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Всеки работен ден е по-добър
Създаден за фермери, горски служители и промишлени потребители, които имат нужда от здраво

работно превозно средство за здрава работа в екстремни условия, лесният за използване Kodiak 700

предоставя превъзходна производителност с отлична стойност.

Задвижван от новия 686-кубиков двигател MK II с висок въртящ момент – и оборудван с компактно

шаси с плюшена седалка за целодневен комфорт на каране – този необикновен работник може да

носи 140 кг полезен товар с водача и да тегли до 600 кг.

Плавно работещата трансмисия Ultramatic® CVT и механичната система за 2WD/4WD задвижване

правят този всъдеход идеален за теглене и работа през целия ден.
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Двигател MK II 686 куб.см.
SOHC

Упорито работещият Kodiak 700

включва мощен двигател с голям

капацитет, който осигурява водещ в

класа си въртящ  момент и мощност. С

двигател MK II 686 SOHC от второ

поколение с цилиндрова глава с 4

клапана, с нов корпус на дросела EFI,

прецизно програмиране на ECU,

усъвършенстваните толеранси и други

актуализации се постига по-нисък

разход на гориво, увеличаване  на

въртящия момент и по- гладка

производителност на двигателя.

Трансмисия Ultramatic®

Оборудвана с режими за висока , ниска,

задна, неутрална предавка и паркиране,

тази водеща в  индустрията

автоматична трансмисия Ultramatic®

на Yamaha е една от най-издръжливите

и ефикасни CVT системи в  гамата на

всъдеходите. Ориентираната към

работа трансмисия осигурява отлична

теглителна мощност при ниска скорост

и естествено спиране на четирите

колела от двигателя, което дава

допълнителна увереност и контрол при

спускане по склонове.

Независимо окачване, предни
дискови спирачки

Компактните A -образни рамена с

независим напречен носач и KYB

амортисьори с дълъг ход на Kodiak 700

осигуряват високи  нива на комфорт,

заедно с добра маневреност и могат да се

справят и с най-екстремния терен. За

издръжливо и надеждно спиране Kodiak

700 е оборудван с предни дискови

спирачки и херметична задна мокра

спирачка.

Механична система за
2WD/4WD задвижване

Монтиран на кормилото на Kodiak 700

механичен лост прави превключването

между 2WD и 4WD задвижване бързо и

ефективно, което Ви позволява да

избирате точната опция, която да

отговаря на терена и условията на

повърхността

Товароносимост и лебедка

Издръжливият преден и заден багажник

осигуряват висока  товароносимост от

140 kg, а Kodiak 700 може да тегли до

600 kg, което го прави силен работен

другар във фермата, фабриката или

гората. Монтираната отпред лебедка

WARN ProVantage 2500 е стандартна за

Европа, задното ухо за теглене прави

тази машина съвършеното компактно

работно превозно средство.

Информационен дисплей за
водача

Kodiak 700 идва с лесен за отчитане

дисплей с предупреждение за ниско ниво

на горивото, предупреждение за

двигателя, предупреждение за

температурата на охлаждащата течност,

индикатори за задна предавка, неутрално

положение и паркиране.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов,
SOHC, 4-клапанов

Кубатура 686cc
Диаметър х ход 102.0 mm x 84.0 mm
Степен на сгъстяване 10.0 : 1
Мазилна уредба Картер
Горивна система Електронен горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа

Трансмисия
Ultramatic® V-образен ремък със спиране на
предното и задното колело от двигателя, H/L/N/R/P

Система на задвижване
STD/EPS: Lever operated 2WD/4WD. EPS SE: On-
Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване Независим двоен напречен носач, 180 мм ход
Система на задното очакване Независим двоен напречен носач, 230 мм ход
Предна спирачка Двоен вентилиран хидравличен диск
Задна спирачка Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Предни гуми Maxxix MU19 AT25x8-12, steel wheels
Задни гуми Maxxix MU19, AT25x10-12, steel wheels

Loading limits

Преден багажник 50kg
Заден багажник 90kg

Dimensions

Обща дължина 2,070 mm
Обща ширина 1,180 mm
Обща височина 1,240 mm
Височина на седалката 860 mm
Колесна база 1,250 mm
Минимален просвет 275 mm
Минимален радиус на завиване 3.2m
Капацитет на горивен резервоар 18.0litres
Капацитет на маслен резервоар 2.6litres

Additional features

Система на управление Тип Ackermann
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Стандартният модел Kodiak 700 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 зелено, синьо на Yamaha 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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