
Munka. Szórakozás.
Pihenés. Újra és újra.
Masszív vázával és nyomatékos motorjával a Kodiak 450

fáradhatatlan munkás, mely 120 kg rakományt is elvisz a

csomagtartóin – vagy akár 600 kg-ot is elvontat –, így

szerszámokkal, ellátmánnyal vagy felszereléssel együtt

róhatod a mostoha terepet.

A nagy rugóúttal rendelkező felfüggesztés és a tágas

vezetőtér egész nap kényelmes munkát biztosít, a

ballonos 25 colos gumiabroncsok és a kapcsolható

négykerékhajtás pedig ott is kellő tapadást nyújt, ahol

más járművek csak küzdenek.

Az elektronikus üzemanyag-befecskendező alacsony

fogyasztást és biztos indítást garantál hidegben és

melegben, bármilyen tengerszint feletti magasságon. A

Yamaha legendás tartóssága és megbízhatósága pedig

minden alkalommal elvisz és visszahozz. Kodiak 450:

munka, szórakozás, pihenés, újra és újra!

Sokoldalú és praktikus közepes méretű

munkaquad

Egész napos kényelem, kiegészítő

funkciók, egyszerű használat

Munkára és szórakozásra tervezve

Prémium Yamaha minőség nagyszerű

ár-érték aránnyal

Nyomatékos, 421 köbcentiméteres

négyütemű motor

Gazdaságos és megbízható

elektronikus üzemanyag-

befecskendezés

Kompakt külső tágas vezetőtérrel

Hosszú löketű felfüggesztés gázos

lengéscsillapítókkal

On Command, nyomógombbal váltható

kétkerék- és négykerékhajtás

Ultramatic automata CVT-

sebességváltó

120 kg csomagtartó-teherbírás, 600

kg vontatható tömeg

WARN VRX 25 winch

A Yamaha biztosít T-kategóriás

honosítást; részletekért forduljon a

helyi kereskedőhöz.

Kodiak 450



Munka. Szórakozás. Pihenés. Újra és újra.
A Kodiak a nagy teljesítményű munkaquadok világában már vezető névvé vált. Most pedig a

középkategóriában állítunk fel új mércét a masszív Kodiak 450 modellel.

Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és a Yamahákra jellemző megbízhatósága

a Kodiak 450 típust a legkeményebb feladatokra is alkalmassá teszi szélsőséges terepeken. Az

iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen gombnyomásra zökkenőmentes a

váltás a kétkerékhajtás és a négykerékhajtás között. Az Ultramatic automata sebességváltó pedig

minden feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.

A kényelem és kezelhetőség terén nincs, ami megközelíti! Amikor pedig vége a munkának, ez a

sokoldalú quad új dimenziókat nyit meg az értékes szabadidőben.

Kodiak 450
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421 cm³-es Yamaha EFI motor

A Kodiak 450 kellő teljesítményt nyújt a

legkeményebb terepek leküzdéséhez is,

köszönhetően 421 cm³-es, egyhengeres,

folyadékhűtéses motorjának, mely

rengeteg, jól kezelhető nyomatékot ad le

már alacsony fordulatszámokon is. Az

elektronikus üzemanyag-befecskendező

rendszer könnyű indítást biztosít széles

magassági tartományban, melegben és

hidegben egyaránt, így megbízható és

gazdaságos teljesítményt nyújt, bárhová is

mész a járművel.

25 colos gumiabroncsok széles
futófelülettel

Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást

jelentő terepen is megtalálja az optimális

tapadást, a Kodiak 450 modellt

speciálisan kifejlesztett első és hátsó

gumiabroncsokkal szerelték. A

terepmintázatú extra széles AT25x8-12

első és AT25x10-12 hátsó gumiabroncsok

sáron, havon és köveken is kiváló tapadást

biztosítanak.

Hosszú löketű, gázos első és
hátsó KYB lengéscsillapítók

A fejlett, teljesen független kettős

keresztlengőkaros felfüggesztés 171 mm-es

első és 189 mm-es hátsó rugóutat biztosít,

így könnyítve meg a nehéz terepen végzett

munkát. Azon képességeikkel, hogy

kisimítják az egyenetlenségekkel,

nyomvályúkkal és egyéb akadályokkal

szabdalt utat, a gáztöltésű, állítható KYB

lengéscsillapítók egész napos kényelmet

biztosítanak.

On-Command® 2WD/4WD
hajtásrendszer

Emelkedővel teli vagy csúszós

körülmények között a Kodiak 450

iparágvezető On-Command®

hajtásrendszere jóvoltából

zökkenőmentesen, egyetlen

gombnyomással válthatsz

négykerékhajtásra. Amikor pedig kiérsz a

síkra vagy a könnyű terepre, egy újabb

gombnyomással visszaválthatsz

kétkerékhajtásra, így ez a közepes méretű

munkaquad ismét könnyen és

kényelmesen használhatóvá válik.

Ultramatic® CVT váltómű

Az Ultramatic® CVT automata

sebességváltó minden utat könnyebbé és

élvezetesebbé varázsol a középkategóriás

munkaquadok szezonális és újonc

használói számára egyaránt. A Kodiak 450

tartós ékszíja egyenletes gyorsulást nyújt,

ki nomult összkerékmotorfék-rendszere

pedig további magabiztosságot és

kontrollt biztosít lejtmenetben.

Precíz és könnyen kezelhető

Az egész napos kényelem a Kodiak 450

alapfelszereltsége, ami munkára és játékra

egyaránt ideálissá teszi ezt a közepes

méretű quadot. Alacsony súlypontja és külső

kialakítása precíz, ügyes és magabiztos

kezelést biztosít az utazás maximális

élvezete mellett – a különösképpen

rázkódásmentes menet érdekében pedig a

motor speciális rezgéscsökkentő

felfüggesztést kapott.

Kodiak 450
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Motor

Motor típusa Egyhengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC
Lökettérfogat 421cc
Furat x löket 84.5 mm x 75.0 mm
Kompresszióviszony 10.0 : 1
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer EFI - 34mm Mikuni
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos

Váltó
L/H/N/R/P, Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes
motorfékkel

Hajtásrendszer On-Command® 2WD/4WD
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros, 171 mm wheel travel, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Hátsó felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros, 189 mm wheel travel, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Első fék Kettős hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék
Első gumik AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Hátsó gumik AT25x10-12 / Aluminum Wheels

Terhelési határértékek

Első rakodófelület 40kg
Hátsó rakodófelület 80kg

Méretek

Teljes hossz 2,035 mm
Teljes szélesség 1,180 mm
Teljes magasság 1,160 mm
Ülésmagasság 855 mm
Tengelytáv 1,240 mm
Minimális hasmagasság 245 mm
Min. fordulósugár 3.2m
Üzemanyagtank kapacitása 14 L
Olajtank kapacitása 2.6 L

További jellemzők

Kormányzási rendszer Ackermann-típusú
Front Mounted Winch WARN VRX 25
Trailer Hitch Trailer Tab, Small Digital meter
Towing capacity 600 kg

Kodiak 450
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A standard Kodiak 450 modell nem rendelkezik elektromos szervokormánnyal, alumínium

keréktárcsákkal, 2"-os vonófejjel, digitális, multifunkciós műszerekkel, On-Command® hajtással és 3.

munkalámpával. Ezenfelül az elektromos szervokormánnyal nem rendelkező Kodiak modell csak Solid

Green, Tan Camou age és Red Spirit színekben kapható.

A maximum 70 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők

számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt

quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél

nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. A quadok kizárólag a tervezésük

során meghatározott korlátokon belül használhatók. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális

terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében

alkalmazható). A tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében az

ajánlott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. A Yamaha azt javasolja, hogy a quad vezetői

vegyenek részt a megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos

információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A

quadok üzemeltetése veszélyes lehet.
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