Kodiak 700 EPS SE

Hent frem det beste
ved arbeidet.
Yamaha Utility ATV er produsert med tanke på ett mål: å
gjøre arbeidsdagen lettere under tø e
utendørsforhold.
Denne loso en gjenspeiles i hver detalj. Som i motorer
med høyt dreiemoment som beveger seg lett selv om
terrenget er vanskelig eller lasten er tung; innsatsreduserende Yamaha-teknologier som automatisk
overføring og EPS (Elektrisk servostyring) - og
ergonomisk design som gir deg en følelse av komfort,
selv etter en lang dag i setet. I tillegg har de lavt
drivsto orbruk og krever lite vedlikehold.
Yamahas arbeids-ATV-er er utrettelige arbeidshester –
men de er mer enn det. Når tiden tillater det, vil disse
kjøretøyene gi innsatsen og håndteringen som gir førere
en dose med moro også.

Arbeids-ATV som gir deg mye for
pengene
Kraftig 4-takters DOHC-motor på
686cc med høyt dreiemoment
Yamaha Ultramatic® CVT automatisk
CVT-girkasse
On-Command® 2WD/4WD med
di erensialsperre
Yamahas elektriske servostyring (EPS)
Lastestativ foran og bak med
lastekapasitet på totalt 140 kg
600 kg trekkapasitet og frontmontert
vinsj
Skivebremser foran og forseglet
våtbrems bak
Uavhengig fjæring med lang fjæringsvei
Maxxis 25-tommers dekk, 25 x 8 x 12
foran, 25 x 10 x 12 bak
Digitale instrumenter og lagring
Sentralt halogen-arbeidslys
Yamaha tilbyr T-kategorihomologeringsalternativer; få
detaljene bekreftet hos din lokale
forhandler.

Kodiak 700 EPS SE
Hent frem det beste ved arbeidet.
Kodiak 700 EPS SE er designet for landbruk, skogbruk og industrielle brukere, som trenger et
pålitelig nyttekjøretøy til hardt arbeid under tø e forhold, og som gir overlegen ytelse - den er laget
for alle dere som er #DRIVENBYRESULTS.
Drevet av Yamahas velprøvde MK II 686cc motor med høyt dreiemoment og med et kompakt
understell med et behagelig sete som gir førerkomfort hele dagen, denne ekstraordinære
arbeidshesten kan bære 140kg last pluss en fører - og taue opptil 600kg.
Den støysvake Ultramatic® CVT overføringen og 2WD/4WD systemet med Di

Lock gjør denne ATV-
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Kodiak 700 EPS SE
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Elektrisk servostyring (EPS)
Kodiak 700 EPS SE-modellen er utstyrt med
servostyring (EPS) som er utformet for å gi
best mulig balanse mellom førerassistanse
og positiv tilbakemelding, for ekstra
komfort og redusert fysisk anstrengelse.
Med lett styring og presis manøvrering
forsterker dette systemet kjørekomfort,
trygghet og kontroll.

Kodiak 700 EPS SE
Motor
Motortype
Smøresystem
Drivsto ssystem
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem
Drivsystem
Kraftoverføring

Væskekjølt;SOHC;Ensylindret;Firetakt;4-ventilers
Våtsump
Elektronisk bensininnspøytning
TCI
Elektrisk
Ultramatic® girkasse med motorbrems på fram- og
bakhjulet;H/L/N/R/P
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kardan

Chassis

Bremser foran
Bremser bak

Uavhengig, dobbel A-arm;180 mm slag;Femtrinns
justerbar forspenning
Uavhengig, dobbel A-arm;230 mm slag;Femtrinns
justerbar forspenning
Dobbel ventilert hydraulisk skive
Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Dimensjoner
Lengde
Bredde
Høyde

2,070 mm
1,180 mm
1,240 mm

Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak

Ytterligere funksjoner
Styresystem

Ackermann-type med servostyring
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter];[PaintedBodyPlastics];
[AluminiumCastedWheels]

Kodiak 700 EPS SE
ATV-er med motorer opptil 70cc er bare anbefalt til bruk for førere i 6-årsalderen eller eldre og alltid
med voksenfølge.0 ATV-er med motorer på 70 til 90cc er bare anbefalt til bruk for førere i 12-årsalderen
eller eldre, og alltid med voksenfølge. ATV-er med motorer på 90cc eller mer er bare anbefalt til bruk av
førere i 16-årsalderen og eldre. ATV-er er bygget for å fungere innenfor designbestemte grenser.
Trygge laster og maksimal bærekapasitet er fastsatt i brukerhåndboken, om nødvendig. Den angitte
kapasiteten bør aldri overskrides av hensyn til varighet, pålitelighet og først og fremst operatørens
sikkerhet. Yamaha anbefaler at alle ATV-førere deltar på et godkjent førerkurs. Kontakt din forhandler
eller ring Yamaha-distributøren i landet ditt for mer informasjon om sikkerhet og opplæring.00 ATV-er
kan være farlige i bruk.

