Kodiak 450 EPS SE

Munka. Szórakozás.
Pihenés. Újra és újra.
Masszív vázával és nyomatékos motorjával az alumínium
di erenciálzáras Kodiak 450 EPS SE fáradhatatlan
munkás, mely 120 kg rakományt is elvisz a csomagtartóin
– vagy akár 600 kg-ot is elvontat –, így szerszámokkal,
ellátmánnyal vagy felszereléssel együtt róhatod a
mostoha terepet.
A nagy rugóúttal rendelkező felfüggesztés és a tágas
vezetőtér egész nap kényelmes munkát biztosít, a
ballonos 25 colos gumiabroncsok és a kapcsolható
négykerékhajtás pedig ott is kellő tapadást nyújt, ahol
más járművek csak küzdenek.
Az elektronikus üzemanyag-befecskendező alacsony
fogyasztást és biztos indítást garantál hidegben és
melegben, bármilyen tengerszint feletti magasságon. A
Yamaha legendás tartóssága és megbízhatósága pedig
minden alkalommal elvisz és visszahoz. Alumínium
di erenciálzáras Kodiak 450 EPS SE: munka, szórakozás,
pihenés, újra és újra!

Sokoldalú és praktikus közepes méretű
munkaquad
A legtartósabb ATV sebességváltó a
piacon
Egész napos kényelem, kiegészítő
funkciók, egyszerű használat
Kompakt külső tágas vezetőtérrel
Kevesebb fáradtság és pontosabb
kezelés az EPS által
Stabil és ültetett kezelés és
kormányzás
Vezető által választható kerékhajtás
Alacsony sebességfokozat a
szállításhoz és a kemény terephez
Kiváló teherbírás a rakományok
emelésére vagy vontatására
SE kéttónusú fényezéses karosszéria
és alumínium keréktárcsák
Opcionális T-kategóriás harmonizálás

Kodiak 450 EPS SE
Munka. Szórakozás. Pihenés. Újra és újra.
A di erenciálzáras Special Edition Kodiak 450 EPS SE ötvözi a páratlan stílust az ikonikus Kodiak
megbízhatósággal és tartóssággal. Egy igazán sokoldalú, közepes méretű ATV: kipróbált és bevált
haszongépjármű, amely a tökéletes munkatárs azok számára, akiket #EREDMÉNYEKVEZÉRELNEK.
Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és a Yamahákra jellemző megbízhatósága
az alumínium di erenciálzáras Kodiak 450 EPS SE típust a legkeményebb feladatokra is alkalmassá
teszi szélsőséges terepeken. Az iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen
gombnyomással zökkenőmentesen válthatsz a kétkerékhajtás, a négykerékhajtás és a teljes
di erenciálzáras négykerékhajtás között – az Ultramatic automata sebességváltó pedig minden
feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.
A di erenciálzáras Kodiak 450 EPS SE sokoldalú és praktikus, közepes méretű haszongépjármű ATV.
Exkluzív Special Edition színekkel és gra kával, prémium alumínium keréktárcsákkal és elektronikus
szervokormánnyal rendelkezik, így egyben nyújtja a legjobb kezelhetőséget és kényelmet, mindezt
luxusérzet mellett.

Kodiak 450 EPS SE

421 cm³-es Yamaha EFI motor
Az alumínium di erenciálzáras Kodiak 450
EPS SE kellő teljesítményt nyújt a
legkeményebb terepek leküzdéséhez is,
köszönhetően 421 cm³-es egyhengeres,
folyadékhűtéses motorjának, mely
rengeteg, jól kezelhető nyomatékot ad le
már alacsony fordulatszámokon is. Az
elektronikus üzemanyag-befecskendező
rendszer könnyű indítást biztosít széles
magassági tartományban, melegben és
hidegben egyaránt, így megbízható és
gazdaságos teljesítményt nyújt, bárhová is

25 colos gumiabroncsok széles
futófelülettel és
alumíniumkerekek
Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást
jelentő terepen is megtalálja az optimális
tapadást, az alumínium di erenciálzáras
Kodiak 450 EPS SE modellt speciálisan
kifejlesztett, könnyű alumíniumkerekekre
szerelt első és hátsó gumiabroncsokkal
látták el. A terepmintázatú extra széles
AT25x8-12 első és AT25x10-12 hátsó
gumiabroncsok sáron, havon és köveken is
kiváló tapadást biztosítanak.

Hosszú löketű, gázos első és
hátsó KYB lengéscsillapítók
A fejlett, teljesen független kettős
keresztlengőkaros felfüggesztés 171 mm-es
első és 189 mm-es hátsó rugóutat biztosít,
így könnyítve meg a nehéz terepen végzett
munkát. Azon képességeikkel, hogy
kisimítják az egyenetlenségekkel,
nyomvályúkkal és egyéb akadályokkal
szabdalt utat, a gáztöltésű, állítható KYB
lengéscsillapítók egész napos kényelmet
biztosítanak.

mész a járművel.

On-Command® kétkerék/négykerékhajtás/di erenciálzár

Elektromos szervokormány
(EPS)

Az alumínium di erenciálzáras Kodiak 450

Az alumínium di erenciálzáras Kodiak 450

EPS SE modellek könnyen használható,

EPS modellt a Yamaha méltán elismert

kétkerékhajtású/négykerékhajtású és

elektronikus szervokormány-rendszerével
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is felszerelték, mely a legjobb egyensúlyt

üzemmóddal rendelkező On-Command®

nyújtja a pozitív kormányvisszajelzés és a

rendszerrel készülnek, amellyel gyorsan és
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biztosan megtalálod az adott talaj- és
terepviszonyokhoz legjobban illő
üzemmódot.

Ultramatic® CVT váltómű
Az Ultramatic® CVT automata
sebességváltó minden utat könnyebbé és
élvezetesebbé varázsol a középkategóriás
munkaquadok szezonális és újonc használói
számára egyaránt. Az alumínium
di erenciálzáras Kodiak 450 EPS tartós
ékszíja egyenletes gyorsulást nyújt,
ki nomult összkerékmotorfék-rendszere
pedig további magabiztosságot és kontrollt
biztosít lejtmenetben.

Kodiak 450 EPS SE
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás
Indítás
Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Egyhengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC
421cc
84.5 mm x 75.0 mm
10.0 : 1
Nedves karter
EFI - 34mm Mikuni
TCI
Elektromos
L/H/N/R/P, Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes
motorfékkel
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kardán

Alváz

Első fék
Hátsó fék
Első gumik
Hátsó gumik

Független, dupla-lengőkaros, 171 mm wheel travel, 5
pozíciós előterhelés-beállítás
Független, dupla-lengőkaros, 189 mm wheel travel, 5
pozíciós előterhelés-beállítás
Kettős hidraulikus tárcsafék
Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék
AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels
AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

Terhelési határértékek
Első rakodófelület
Hátsó rakodófelület

40 kg
80 kg

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Min. fordulósugár
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

2,035 mm
1,180 mm
1,160 mm
855 mm
1,240 mm
245 mm
3.2 m
14 litres
2.6 litres

Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés

További jellemzők
Kormányzási rendszer
Front Mounted Winch
Trailer Hitch
Towing capacity

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval
WARN VRX 25
2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight,
Painted Body Plastics, Aluminium casted wheels,
Small Digital meter
600 kg

Kodiak 450 EPS SE
A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők
számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt
quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél
nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink
használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side
járművek a speci kációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható
tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott
termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága
(csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények
között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig
kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side
járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen
befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett.
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a
quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt
kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess
túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig
vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden
quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői
oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy
hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése
időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként
szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális
tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban pro vezetők szerepelnek: ne kíséreld meg utánozni őket.
Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért
fordulj márkakereskedődhöz.

