
Työkäyttö Vapaa-ajan
käyttö Rentoudu Ja
sama uudelleen
Vääntövahvan moottorin ja tukevan rungon ansiosta

Kodiak 450 EPS DL kantaa tavaratelineillään jopa 120 kg

kuormaa ja hinaa 600 kg:n painoista vetokuormaa, joten

sillä on helppo kuljettaa maastossa suurakin määriä

työvälineitä, tarvikkeita, ruokintarehua jne.

Pitkäliikkeinen kaasupainejousitus sekä hyvä ergonomia

ja tilava ajoasento vähentävät tuntuvasti ajorasitusta.

Leveät ja pitävät 25 tuuman renkaat sekä voimansiirron

helppo 2WD-/4WD/ Di  Lock-valinta takaavat

etenemisen siinä missä moni muu saattaa hyytyä.

Elektronisesti ohjattu polttoainesuihkutus tuottaa hyvän

polttoainetalouden ja varman käynnistyvyyden yhtä lailla

pakkasilla kuin kesähelteellä. Yamahan tunnettu

toimintavarmuus on myös Kodiak 450 EPS DL:n

perusominaisuus. Kodiak 450 EPS SE: mukavaa työ- ja

vapaa-ajan liikkumista

Monipuolinen ja käytännöllinen

keskikokoinen hyöty-ATV

Sähkötoiminen EPS-ohjaustehostin

parantaa mukavuutta ja turvallisuutta

Suunniteltu työ- ja vapaa-ajan käyttöön

Laadukas Yamaha-tuote on

erinomainen vastine rahalle.

Vääntövahva 421 cc:n

nelitahtimoottori

Taloudellinen ja toimintavarma

elektronisesti ohjattu

polttoainesuihkutus

Kompakti muotoilu ja silti tilava

kuljettajan ergonomia

Kaasupainevaimentimet ja

pitkäliikkeinen jousitus

Yamaha On-Command®- vetotavan

valinta; 2WD, 4WD, 4WD/lukko

Ultramatic CVT -automaattivaihteisto

Tavaratelineiden kantokyky 120 kg ja

hinauskyky 600 kg

WARN VRX 25 Winch

Yamahalla on saatavana erilaisia

vaihtoehtoja T-luokitusta varten.

Lisätietoja saa paikalliselta
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Työkäyttö Vapaa-ajan käyttö Rentoudu
Ja sama uudelleen
Kodiak on alan johtava nimi isojen, työkäyttöön tarkoitettujen ATV-hyötyajoneuvojen luokassa. Nyt

tähän hyväksi todettuun konseptiin perustuva Kodiak 450 EPS DL tuo samat erinomaiset

ominaisuudet keskikokoisten ATV-hyötyajoneuvojen luokkaan.

Sen helppo käytettävyys, toimintavarmuus ja Yamaha-tuotteille ominainen luotettavuus takaavat,

että Kodiak 450 EPS DL hoitaa sujuvasti raskaatkin työtehtävät myös vaikeassa maastossa. Alan

johtavaa tekniikka edustava, helppokäyttöinen napin 2WD- ja 4WD-voimansiirron On Command-

valinta ja Ultramatic-automaattivaihteisto varmistavat, että vetotapa on aina optimaalinen vallitseviin

olosuhteisiin.

Tämä vie käyttömukavuuden täysin uudelle tasolle. Ja kun päivän työt on tehty, ominaisuuksiltaan

monipuolinen Kodiak 450 EPS SE on valmis vapaa-ajan retkiajoon ja vastaaviin harrasteisiin.
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Yamahan 421-kuutioinen EFI-
moottori

Kodiak 450 EPS DL voimanlähde on

sitkeän tehokas, nestejäähdytteinen, 421

cc nelitahtinen. Sen tehokas vääntö

alakierroksilta lähtien varmistaa sujuvan

ajon vaikeassakin maastossa. Elektronisen

polttoaineensuihkutuksen ansiosta

moottori käynnistyy ilmanalasta

riippumatta aina yhtä varmasti niin

kylmänä kuin kuumana. Samoin se on

ajossa luotettava ja

polttoainetaloudellinen joka tilanteessa.

25-tuumaiset, leveät renkaat

Erityisesti Kodiak 450 EPS DL varten

kehitetyt etu- ja takarenkaat varmistavat

hyvän pidon ja etenemisen vaikeissakin

olosuhteissa. Karkeakuvioiset, leveät

AT25x8-12-eturenkaat ja AT25x10-12-

takarenkaat ovat pitokyvyltään

erinomaiset myös liejussa, lumella ja

kivikoissa.

Edessä ja takana pitkäliikkeiset
KYB-kaasupainevaimentimet

Kolmiotukivarsilla toteutettu pyörien

erillisjousitus - joustoliike edessä 171 mm ja

takana 189 mm - varmistaa tehokkaan

etenemisen vaikeassakin maastossa. Jousen

esijännityksen säädöllä varustetut KYB-

kaasupainevaimentimet vaimentavat

kovatkin iskut tehokkaasti ja turvaavat

erinomaisen ajomukavuuden pitkilläkin

ajoretkillä.

On-Command® valinta:
2WD/4WD/4WD ja lukko

Kodiak 450 EPS DL on varustettu

voimansiirron 2WD/4WD/4WD ja etuperän

lukko -vetotavan, nappitoimisella On-

Command® -valintajärjestelmällä. Sen

ansiosta voi napin painalluksella valita

tilanteen mukaan sopivan vetotavan

esimerkiksi jyrkissä nousuissa ja

hankalassa maastossa.

Sähkötoiminen EPS-
ohjaustehostin

Kodiak 450 EPS DL on varustettu

Yamahan arvostetulla EPS-

ohjaustehostimella (Electronic Power

Steering). Se takaa hyvän ohjaustuntuman

joka helpottaa ajamista ja vähentää näin

ajorasitusta. Kodiak 450 EPS

ohjaustangossa on tehokas

halogeenikaukovalo.

Ultramatic® CVT -
automaattivaihteisto

Ajamista helpottava Ultramatic® CVT -

automaattivaihteisto takaa yhtä mukavan

ajoelämyksen niin kokeneelle kuin

aloittelevalle ATV-kuljettajalle. Kodiak 450

EPS DL voimansiirron kestävä V-hihna

varmistaa sujuvan kiihdytyksen ja

edistyksellinen neljän pyörän

moottorijarrutus lisää ajoturvallisuutta

jyrkissä alamäissä.
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Moottori

Moottorin tyyppi Yksisylinterinen, Nestejäähdytetty, 4-tahtinen, SOHC
Sylinterin tilavuus 421cc
Sylinterin mitat 84.5 mm x 75.0 mm
Puristussuhde 10.0 : 1
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä EFI - 34mm Mikuni
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö

Vaihteistojärjestelmä
Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän
moottorijarrutuksella, H/L/N/R/P

Ajojärjestelmä On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä
Erillinen kaksoiskolmiotuki, 171 mm wheel travel, 5-
asentoinen esijännityksen säätö

Takajousitusjärjestelmä
Erillinen kaksoiskolmiotuki, 189 mm wheel travel, 5-
asentoinen esijännityksen säätö

Etujarru Hydraulinen kaksoislevy
Takajarru Suljettu öljykylpy-monilevy
Eturenkaat AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Takarenkaat AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Loading limits

Etutaakkateline 40kg
Takataakkateline 80kg

Mitat

Kokonaispituus 2,035 mm
Kokonaisleveys 1,180 mm
Kokonaiskorkeus 1,160 mm
Istuimen korkeus 855 mm
Akseliväli 1,240 mm
Maavara 245 mm
Kääntösäde 3.2m
Polttoainesäiliön tilavuus 14litres
Öljysäiliön tilavuus 2.6litres

Additional features

Ohjausjärjestelmä Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
Front Mounted Winch WARN VRX 25

Trailer Hitch
2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight,
Small Digital meter
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Yli 6-vuotiaiden lasten käyttöön suositellaan enintään 70 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja

käyttöä vain aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Erilaiset ATV-ajoneuvot on suunniteltu eri

käyttöä ja olosuhteita varten. Varmista aina ATV-ajoneuvon sopivuus omiin tarpeisiin. Varmista käsikirjasta

suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Huom. Älä koskaan ylitä

ilmoitettuja kuorma- tai painorajoja! Siten taataan paitsi laitteen kestävyys ja luotettavuus myös kuljettajan

turvallisuus. Yamaha suosittelee, että ATV-kuljettajat suorittavat hyväksytyn ATV-ajoharjoittelukurssin.

Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä

tai Yamaha-maahantuojalta. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen.
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