
Çalışın. Eğlenin.
Rahatlayın.
Tekrarlayın.
Kodiak 450 EPS DL, dayanıklı şasisi ve yüksek torklu

motoru ile yorulmayan bir makinedir. Bölmelerinde 120

kg yük taşıyabilir, 600 kg'a kadar çekebilir ve en zorlu

arazileri aletler, malzemeler veya ekipmanlar ile

geçebilmenizi sağlar.

Uzun hareketli gazlı süspansiyon ve geniş sürüş konumu,

gün boyu sürüş konforunu garanti eder. Geniş kesitli 25

inç lastikler ve açıp kapatılabilen 4 çeker özelliği de başka

araçların zorlanabileceği yerlerde çekiş sağlayabilir.

Kendini kanıtlamış Kodiak 450 EPS Di -lock, bu yüksek

performanslı orta boy ATV'ye üstün kabiliyet ve konfor

sağlar. Kodiak 450 EPS Di -lock, geniş ergonomisi ve

sektörün en dayanıklı otomatik şanzımanıyla en zorlu

arazilerin ve uygulamaların üstesinden gelme konusunda

yetenekli ve güvenlidir.

Kapsamlı iş levselliğiyle pratik ve orta

büyüklükte genel amaçlı ATV

Dayanıklı ATV TRAKTÖR şanzımanı

All day comfort, added functionality,

easy to use

Compact body design with roomy

riding space

EPS sayesinde daha az yorgunluk ve

daha hassas kullanım

Dengeli ve güvenli yol tutuşu ve

direksiyon

Sürücü tarafından seçilebilen çekiş

sistemi

Taş ıma görevleri ve zorlu arazilerde

kullanım için düşük vites

Mükemmel eşya saklama veya çekme

kapasitesi

Detaylı bilgi için size en yakın yetkili

Yamaha Bayiniz ile görüşebilirsiniz.
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Çalışın. Eğlenin. Rahatlayın. Tekrarlayın.
Kodiak şimdiden büyük kapasiteli çok amaçlı ATV dünyasının lideridir. Dayanıklı Kodiak 450 EPS DL ile

orta büyüklükte çok amaçlı ATV sınıfını bir üst seviyeye taşıyoruz.

Kullanımı kolay teknolojileri, üstün dayanıklılık özelliği ve Yamaha'nın güvenilirliği ile Kodiak 450 EPS DL

en zorlu arazilerde, en zorlu işlerin üstesinden gelebilir. Sektör lideri On Command çekiş sistemi, tek

bir düğmeye basarak durmadan 2 çeker ile 4 çeker arasında geçiş yapabilmenizi sağlar. Ultramatic

otomatik şanzıman ise tüm işleri daha rahat ve keyi i hale getirir.

Konfor ve kolaylık açısından rakipler yanına bile yaklaşamaz! Atak Kodiak 450 EPS Di -lock, sıkı çalışma

gerektiren hizmet amaçlı tüm kullanımlar için ideal bir arkadaştır.
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Yamaha 421 cc EFI motor

Kodiak 450 EPS, düşük devirlerde

sarsıntısız bir şekilde yüksek tork üreten

421 cc tek silindirli, sıvı soğutmalı motoru

sayesinde en zorlu arazilerde bile gidebilir.

Elektronik Yakıt Enjeksiyonu sistemi,

farklı rakımlarda yüksek veya düşük

sıcaklıklarda motoru kolayca

çalıştırabilmenizi sağlar. Nereye

giderseniz gidin güvenilir ve ekonomik bir

performans sunar.

Büyük iz genişliğine sahip 25
inç lastikler

En zorlu arazilerde bile en iyi çekişi elde

edebilmeniz için Kodiak 450 EPS 'de özel

olarak geliştirilmiş ön ve arka lastikler

vardır. Arazi tipi diş desenleri olan

AT25x8-12 ön lastikler ve AT25x10-12

arka lastikler çamur, kar ve kaya gibi

yüzeylerde sürerken ekstra yol tutuşu

sağlar.

Uzun hareketli, KYB gaz dolu ön
ve arka amortisörler

Bağımsız çift salıncaklı süspansiyon ön

tekerlekte 171 mm, arka tekerlekte 189 mm

hareket imkanı sağlar ve en zorlu arazilerde

kolay hareket imkanı sunar. KYB gazlı

ayarlanabilir amortisörler tümsek, çukur ve

diğer engelleri sönümleme kabiliyeti

sayesinde gün boyu sürüş konforu sağlar.

On-Command® 2 Çeker/4
Çeker/Diferansiyel Kilidi

Kodiak 450 EPS modelleri tam kontrol

olanağı sağlayan 2 çeker/4 çeker ve

Diferansiyel Kilitli 4 çeker seçeneklerine

sahip, kullanımı kolay On-Command®

sistemiyle donatılmış olup 2 çeker ve 4

çeker arasında hızlı ve verimli geçiş

yapmayı sağlar. Ayrıca, tam diferansiyel

kilidi özelliğiyle arazi ve yüzey koşullarına

en uygun seçimi yapabilirsiniz.

Elektrikli Direksiyon (EPS)

Kodiak 450 EPS modelinde Yamaha'nın

büyük beğeni gören Elektrikli Direksiyon

(EPS) sistemi bulunur. Bu sistem, size

sürücü desteği ile doğal ve olumlu bir his

arasındaki en iyi dengeyi sağlamak için

özel olarak tasarlanmıştır. Ekstra

aydınlatma için EPS modelinde gidona

takılı güçlü halojen uzun farlar bulunur.

Ultramatic® CVT şanzıman

Ultramatic® CVT otomatik şanzıman hem

deneyimli sürücüler, hem de orta

büyüklükteki genel amaçlı ATV sınıfına yeni

gelenler için tüm yolculukları daha kolay ve

daha keyi i hale getirir. Dayanıklı V kayışı

sarsıntısız hızlanma imkanı sunar. Kodiak

450 EPS 'nin gelişmiş dört tekerlekten

motor freni sistemi, yokuş aşağı inerken

daha fazla güven ve kontrol sağlar.
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Motor

Motor tipi Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC
Motor hacmi 421cc
Çap x Strok 84.5 mm x 75.0 mm
Sıkıştırma oranı 10.0 : 1
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi EFI - 34mm Mikuni
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik

Şanzıman
L/H/N/R/P, Ön ve arka tekerlek frenleme ile
Ultramatik® V-kayışı

Sürüş sistemi On-Command® 2WD, 4WD, Diferansiyel kilitli 4WD
Son aktarım Şaftlı

Şasi

Ön Süspansiyon Sistemi
Bağımsız çift süspansiyon kolu, 171 mm wheel travel, 5
pozisyonlu yük öncesi ayarlama

Arka Süspansiyon Sistemi
Bağımsız çift süspansiyon kolu, 189 mm wheel travel, 5
pozisyonlu yük öncesi ayarlama

Ön fren Çiftli hidrolik disk
Arka fren Mühürlü yağlı çoklu disk
Ön Lastikler AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Arka Lastikler AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Yükleme limiti

Ön raf 40 kg
Arka raf 80 kg

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,035 mm
Toplam genişlik 1,180 mm
Toplam yükseklik 1,160 mm
Sele yüksekliği 855 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,240 mm
Minimum yerden yükseklik 245 mm
Min. dönüş radyusu 3.2 m
Yakıt tankı kapasitesi 14 litres
Yağ tankı kapasitesi 2.6 litres
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Ek Özellikler

Gidon Sistemi Ackermann tipi Elektronik Hidrolik Direksiyon
Öne Monte Vinç WARN VRX 25

Römork Bağlantısı
2 Alıcı Römork tarzı bağlantı, Gidon çalışma ışığı, Small
Digital meter

Çekme Kapasitesi 600 kg



70 cc'ye kadar motorlara sahip ATV'lerin yalnızca 6 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından, daima yetişkin

denetiminde kullanılması önerilmektedir. 70 ile 90 cc arası motorlara sahip ATV'lerin yalnızca 12 yaş ve

üzeri sürücüler tarafından, daima yetişkin denetiminde kullanılması önerilmektedir. 90 cc veya üzeri

motorlara sahip ATV'lerin yalnızca 16 yaş ve üzeri sürücüler tarafından kullanılması önerilmektedir. ATV'ler,

kendi tasarım sınırları dahilinde çalışmak için üretilir. Maksimum taşıma kapasitesiyle birlikte güvenli olarak

çekilebilecek ağırlıklar, varsa kullanım kılavuzunda belirtilir. Dayanıklılık, güvenilirlik ve her şeyden önemlisi

sürücü güvenliği için önerilen kapasitelerin üzerine hiçbir şekilde çıkılmamalıdır. Yamaha, tüm ATV

sürücülerinin onaylı bir eğitim kursuna gitmesini önermektedir. Güvenlik ve eğitim bilgileri için bayinizle

görüşün veya ülkenizdeki Yamaha Distribütörünü arayın. ATV'lerin kullanımı tehlikeli olabilir.
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