Kodiak 700 EPS SE

The beauty of work.
Yamaha Utility ATV's zijn gebouwd met één doel voor
ogen: het werk in zware buitenomgevingen te
verlichten.
Deze loso e is tot in het kleinste detail vertaald in
techniek. Zoals in de motoren, die dankzij het hoge
koppel je zelfs op het moeilijkste terrein of bij extreem
hoge belasting in beweging houden. Yamahatechnologie die het je gemakkelijker maakt, zoals een
automatische transmissie en EPS (elektronische
stuurbekrachtiging). Of de ergonomische vormgeving
waardoor je je zelfs na een lange werkdag nog prettig
voelt. Daarnaast zijn de machines zuinig en vereisen ze
weinig onderhoud.
Yamaha Utility ATV's zijn onvermoeibare werkpaarden,
maar dat is nog niet alles. Als de tijd het toelaat, zijn deze
voertuigen krachtig en wendbaar genoeg om er leuke
dingen mee te doen.

Utility ATV met uitstekende prijskwaliteitverhouding
Krachtige 686cc SOHC-viertaktmotor
met hoog koppel
Yamaha Ultramatic® automatische
CVT-transmissie
On-Command® 2WD/4WD met Di
Lock
Yamaha elektrische
stuurbekrachtiging (EPS)
Totaal laadvermogen van 140 kg op
bagagerek voor en achter
Trekvermogen van 600 kg en aan de
voorzijde gemonteerde lier
Schijfremmen voor en afgedichte
natte achterrem
Onafhankelijke wielophanging met
lange veerweg
Maxxis-banden van 25 inch, 25x8x12
voorzijde; 25x10x12 achterzijde,
aluminium velgen
Digitale instrumenten en
opbergruimte
Centrale halogeen werklamp
Homologatie-opties van de categorie T

Kodiak 700 EPS SE
The beauty of work.
De gebruiksvriendelijke Kodiak 700 EPS SE is ontworpen voor landbouwers, bosbouwers en
industriële gebruikers die een robuust utilityvoertuig nodig hebben voor zwaar werk in extreme
omstandigheden, en levert superieure prestaties: hij is gemaakt voor iedereen die
#DRIVENBYRESULTS is.
De machine wordt aangedreven door de beproefde, krachtige MK II 686cc motor van Yamaha en
heeft een compact chassis en comfortabel zadel voor lange dagen. Het is een ideaal werkpaard dat
140 kg bagage plus de bestuurder kan vervoeren en tot 600 kg kan trekken.
De soepel lopende Ultramatic® CVT transmissie en het 2WD/4WD-systeem met
di erentieelvergrendeling maken deze ATV ideaal voor slepen, en de Yamaha EPS (elektrische
stuurbekrachtiging) maakt elke werkdag net iets makkelijker.

Kodiak 700 EPS SE
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Kodiak 700 EPS SE
Engine
Motortype
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Drive system
Eindoverbrenging

Vloeistofgekoeld;SOHC;1-cilinder;4-takt;4-kleppen
Oliecarter
Elektronische brandsto njectie
TCI
Elektrisch
Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en
achterwielen;hoge en lage gearing, 1 achteruit
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
As

Chassis

Remmen voor
Remmen achter

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;180 mm
slag;instelbaar in 5 standen
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;230 mm
slag;instelbaar in 5 standen
Hydraulisch, dubbele remschijf
Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Dimensions
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte

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

Wielophanging voor
Wielophanging achter

Additional features
Stuursysteem

Ackermann-type met elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter];[PaintedBodyPlastics];
[AluminiumCastedWheels]

Kodiak 700 EPS SE
ATV's met motoren tot 70cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en
altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen
voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met
motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.
ATV's zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten
en het maximale laadvermogen is te vinden in de gebruikershandleiding, indien van toepassing. Met het
oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de rijder, mogen de
aanbevolen waarden nooit worden overschreden. Yamaha raadt alle ATV rijders aan om een erkende
rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg de Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid
en rijvaardigheidstrainingen. ATV's moeten uiterst zorgvuldig worden gebruikt.

