Kodiak 700 EPS SE

The beauty of work.
Yamahas arbetsfyrhjulingar är tillverkade med ett mål för
ögonen: för att minska din arbetsbelastning i tu a
utomhusmiljöer.
Den loso n är inbyggd i varje detalj. Som motorer med
mycket vridmoment som hjälper dig ett enkelt ta dig
framåt när terrängen är besvärlig eller lasterna är tunga,
Yamahas-tekniker vill göra den lättare att köra med
automatisk transmission och EPS (elektrisk
servostyrning) - och ergonomisk design vilket innebär att
du fortfarande kommer att känna dig pigg efter en lång
arbetsdag. Dessutom är de billiga i drift och har ett litet
behov av underhåll.
Yamahas arbetsfyrhjulingar är outtröttliga arbetshästar,
men det är inte allt. När tiden tillåter har de här
fordonen också tillräckliga prestanda för att ge varje
förare extra kul på jobbet.

Fyrhjulingen som ger bäst valuta för
pengarna
Kraftfull 686 cc SOHC 4-taktsmotor
med högt vridmoment
Yamaha Ultramatic® transmission
On-command® 2WD/4WD med
di erentialspärr
Yamaha EPS elektrisk servostyrning
Främre/bakre pakethållare med totalt
140 kg lastkapacitet
600 kg dragvikt och frontmonterad
vinsch
Skivbromsar fram och inkapslad
bakbroms
Individuell, justerbar fjädring med lång
slaglängd
Maxxis 25-tumshjul, 25 x 8 x 12 fram,
25 x 10 x 12 bak, aluminiumfälgar
Digital instrumentering och bra
förvaring
Central halogenarbetslampa
Homologeringsalternativ i T-kategorin
erbjuds av Yamaha; veri era detaljerna
med din lokala återförsäljare.

Kodiak 700 EPS SE
The beauty of work.
Den användarvänliga Kodiak 700 EPS SE är konstruerad för jordbrukare, skogsägare och användare
som behöver ett robust arbetsfordon som klarar tungt arbete. Den levererar överlägsen prestanda
och är gjord för alla som är #DRIVENBYRESULTS.
Denna extraordinära arbetsmaskin drivs av Yamahas välbeprövade MK II-motor med 686cc och har ett
kompakt chassi med ett bekvämt säte för komfort under hela dagen. Den klarar en last på 140 kg
plus förare - och kan dra upp till 600 kg.
Den smidiga CVT-växellådan Ultramatic® och systemet med 2- eller 4-hjulsdrift och Di

Lock gör

denna ATV till ett perfekt arbetsredskap, och Yamaha EPS (elektrisk servostyrning) gör varje
arbetsdag lite enklare.

Kodiak 700 EPS SE

MK II SOHC-motor på 686 cc

Ultramatic®-växellåda
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On-Command
2WD/4WD/di erentialspärr

Lastkapacitet och vinsch
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Robusta pakethållare fram och bak ger

Elektrisk servostyrning (EPS)
För ökad komfort och minskad fysisk
ansträngning har Kodiak 700 EPS SE
modellen utrustats med elektrisk
servostyrning (EPS) för bästa förarassistans
och komfort. Tack vare den smidiga
styrningen och de nstämda
köregenskaperna bidrar det här systemet
till bättre åkkomfort, ökad trygghet och
kontroll.

Kodiak 700 EPS SE
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem
Tändsystem
Startsystem
Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 ventiler
686cc
102.0 mm x 84.0 mm
10.0 : 1
Våtsump
Elektronisk bränsleinsprutning
TCI
Elektrisk
Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och
bakhjulet, H/L/N/R/P
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Axel

Chassi
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Dubbla individuella A-armar, 180 mm slaglängd, 5vägs förspänningsjustering
Dubbla individuella A-armar, 230 mm slaglängd, 5vägs förspänningsjustering
Dubbla ventilerade hydrauliska skivor
Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels
Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum
wheels

Lastkapacitet
Pakethållare fram
Pakethållare bak

50kg
90kg

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Min. vändradie
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym

2,070 mm
1,180 mm
1,240 mm
860 mm
1,250 mm
275 mm
3.2m
18.0L
2.6L

Extra funktioner
Styrsystem
Frontmonterad vinsch
Förstärkt dragkrok

Typ Ackermann med elektrisk servostyrning
WARN Pro-Vantage 2500
2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight,
Digital Meter, Painted Body Plastics, Aluminium
casted wheels

Kodiak 700 EPS SE
Fyrhjulingar med motorer på upp till 70cc rekommenderas endast för förare som är sex år gamla eller
äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med motorer på 70 till 90cc rekommenderas
endast för förare som är 12 år gamla eller äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med
motorer på 90cc eller mer rekommenderas endast för förare som är 16 år gamla eller äldre. Fyrhjulingar
är gjorda för att användas inom sina konstruktionsbegränsningar. Godkända dragvikter och maxlaster
nns angivna i ägarhandboken. När det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och framför allt användarens
säkerhet bör under inga omständigheter de rekommenderade kapaciteterna överskridas. Yamaha
rekommenderar att alla fyrhjulingsförare går en godkänd förarutbildning. För mer information om
säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamaha-distributör.
Fyrhjulingar kan vara farliga att använda.

