
Работете.
Забавлявайте се.
Отпуснете се.
Повторете.
Със здравото си шаси и двигател с висок въртящ момент

Kodiak 450 EPS DL е неуморима сила, която може да носи

120 кг на плещите си – или да тегли до 600 кг, което

позволява проходимост върху екстремни терени с

инструменти, провизии или оборудване.

Газовото окачване за дълги разстояния и просторната

седалка гарантират целодневен комфорт при каране – а

широките 25" гуми и превключваем ключ за 4WD/

заключване на диференциал - осигуряват добро

сцепление, за разлика от много други превозни средства.

Доказаният Kodiak 450 EPS с блокировка на

диференциала комбинира отличен потенциал при каране

и комфорт в това високопроизводително ATV със среден

размер. С просторна ергономичност и най-издръжливата

в индустрията автоматична трансмисия…

Многофункционално и практично ATV

със среден размер

Най-издръжливата ATV трансмисия

на пазара

Целодневен комфорт, допълнителни

функции, лесна употреба

Компактна конструкция на корпуса с

голямо количество пространство за

каране

По-малко умора и по-прецизно

управление от EPS

Стабилно и непоклатимо управление

и завиване

Избираема от водача система за

задвижване на колелата

Ниска предавка за теглене и труден

терен

Отличен капацитет за съхранение

или теглене на товари

Възможности за хомологация от

категория Т
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Работете. Забавлявайте се. Отпуснете
се. Повторете.
Kodiak 450 EPS с блокировка на диференциала е способен и уверен да се справи с най-

предизвикателните терени и приложения.

Kodiak is already the leading name in the large capacity utility ATV world. And now we're taking the

mid-sized utility class to the next level with the rugged Kodiak 450 EPS DL.

Its easy to use technology, outstanding durability and Yamaha reliability enable the Kodiak 450 EPS DL

to take on the toughest jobs in extreme terrain. The industry-leading On Command drive system

allows you to switch seamlessly between 2WD, 4WD and even 4WD with full Di erential Lock at the

push of a button - and the Ultramatic automatic transmission makes every task more relaxing and

enjoyable.

Това е най-добрият избор по отношение на комфорта и удобството! Дръзкият Kodiak 450 EPS с

блокировка на диференциала е идеалният партньор за тежка работа във всякаква среда.
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421-кубиков двигател с
електронно впръскване на
горивото на Yamaha

Kodiak 450 EPS има силата да

преодолява и най- трудните  терени

благодарение на своя 421-кубиков

едноцилиндров двигател с течно

охлаждане, който осигурява голям и

плавен въртящ момент при ниски

обороти. Неговата система за

електронно впръскване на гориво

осигурява лесно стартиране в  горещи

или студени условия при различни

надморски височини, като по този начин

осигурява надеждно и икономично

представяне, където и да отидете.

25-инчови гуми с голяма
широчина на протектора

За да имате на разположение

оптимално сцепление дори при най-

предизвикателния терен, Kodiak 450 EPS

е оборудван със специално разработени

предни и задни гуми. Притежаващи

шарка на протектора за всякакви

терени, предните гуми AT25x8-12 с

увеличена широчина и задните гуми

AT25x10-12 осигуряват  допълнително

сцепление – независимо дали карате в

кал, сняг или по каменист терен.

Предни и задни газови
амортисьори KYB с дълъг ход

Разработеното напълно независимо

окачване с две рамена осигурява ход на

предните колела от 171 mm и ход на

задните колела от 189 mm, за което

екстремните терени не са

предизвикателство. Със своята

способност да поемат неравности, дупки

и други препятствия регулируемите

газови амортисьори KYB предоставят

целодневен комфорт при возене.

On-Command® с 2WD/4WD/
блокировка на
диференциала

Моделите Kodiak 450 EPS са оборудвани

с лесна за управление система On-

Command® с 2WD/4WD и 4WD с

блокировка на диференциала за пълен

контрол за бързо и ефективно

превключване между 2WD и 4WD

задвижване или дори пълна блокировка

на диференциала, което Ви позволява

да изберете правилното решение за

терена и условията на повърхността.

Електрически
сервоусилвател на
кормилното управление
(EPS)

Моделът Kodiak 450 EPS е оборудван  с

ползващия се с висока оценка

електронен сервоусилвател на

кормилното управление (EPS) на

Yamaha, който е специално създаден, за

да Ви предложи най-добрия баланс

между подпомагане на водача  и

естественото и позитивно усещане. А

за осигуряване на допълнително

осветяване моделът  EPS има монтиран

на кормилото мощен халогенен челен

фар за дълги светлини.

Безстепенна трансмисия
Ultramatic®

Автоматичната безстепенна  трансмисия

Ultramatic® прави всяко пътуване по-

лесно и по-приятно както за опитните

мотоциклетисти, така  и за новаците в

класа на практичните АТВ- та със среден

размер. Неговият издръжлив V -образен

ремък осигурява плавно ускоряване, а

интелигентната система за спиране на

всички колела чрез двигателя на Kodiak

450 EPS Ви дава допълнителна увереност

и контрол при спускане по склонове.

Kodiak 450 EPS



Двигател

Тип на двигателя Едноцилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов, SOHC
Кубатура 421cc
Диаметър х ход 84.5 mm x 75.0 mm
Степен на сгъстяване 10.0 : 1
Мазилна уредба Картер
Горивна система EFI - 34mm Mikuni
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа

Трансмисия
L/H/N/R/P, Ultramatic® V-образен ремък със
спиране на предното и задното колело от двигателя

Система на задвижване
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на
диференциала

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване
Независим двоен напречен носач, 171 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Система на задното очакване
Независим двоен напречен носач, 189 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Предна спирачка Двоен хидравличен диск

Задна спирачка
Херметизирана многодискова система с маслена
баня

Предни гуми AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Задни гуми AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Loading limits

Преден багажник 40 kg
Заден багажник 80 kg

Dimensions

Обща дължина 2,035 mm
Обща ширина 1,180 mm
Обща височина 1,160 mm
Височина на седалката 855 mm
Колесна база 1,240 mm
Минимален просвет 245 mm
Минимален радиус на завиване 3.2 m
Капацитет на горивен резервоар 14 litres
Капацитет на маслен резервоар 2.6 litres
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Additional features

Система на управление
Електрически усилвател на кормилното
управление тип Ackermann

Front Mounted Winch WARN VRX 25

Trailer Hitch
2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight,
Small Digital meter

Towing capacity 600 kg



Превозни средства с повишена проходимост (АТВ) с двигатели до 50 куб.см се препоръчва да се ползват

само от водачи с навършени 6 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена

проходимост (АТВ) с двигатели от 70 до 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с

навършени 12 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена проходимост

(АТВ) с двигатели над 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с навършени 16 години.

Препоръчително е нашите двуместни превозни средства да бъдат използвани само от водачи с

навършени 16 години. АТВ и двуместните превозни средства Side-by-Side на Yamaha са създадени да

работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното тегло на теглене, както и

максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са приложими. За

дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора и пътника (единствено за

автомобили Side-by-Side) – в никакъв случай не превишавайте препоръчаните ограничения. АТВ-тата

могат да са опасни за шофиране. За вашата безопасност: винаги избягвайте повърхности с пътни

настилки. АТВ и двуместните превозни средства Side-by-Side са конструирани само за повърхности без

пътна настилка. Шофирането по пътна настилка може сериозно да повлияе на управлението и да доведе

до загубата му. Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Никога не

превозвайте пътници с АТВ и винаги носете предпазен колан, когато карате двуместно превозно средство

Side-by-Side. Никога не правете каскади. Шофирането и алкохолът/наркотиците са несъвместими.

Избягвайте прекалено високи скорости. Бъдете особено внимателни на тежък терен. Бъдете отговорни:

шофирайте винаги отговорно, с внимание към околната среда и спазвайки държавните и местните закони.

Yamaha препоръчва на всички водачи на АТВ и двуместни превозни средства Side-by-Side да преминат

сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението се обърнете към

местния представител или се обадете на дистрибутора на Yamaha във вашата държава. Спецификацията

и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без предварително известие

– показаните тук са само с илюстративни цели и не представляват договорно описание на продуктите.

Някои модели са показани с опционални аксесоари. Водачите в тази брошура са професионалисти: не се

опитвайте да им подражавате. Всички АТВ и двуместни превозни средства Side-by-Side се продават с 12-

месечна ограничена фабрична гаранция. Обърнете се към търговски представител за подробности.
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