
Her iş gününü daha da
güzelleştirin
Yamaha çok amaçlı ATV Traktör’ler tek bir amaç için

tasarlandı: zorlu dış mekan koşullarında çalışanların iş

yükünü ha  etmek.

Her ayrıntı bu felsefeyle tasarlandı. Zorlu arazilerde

hareket etmenizi veya ağır yükleri taşımanızı sağlayan

yoğun torklu motorlar, otomatik şanzıman ve EPS gibi

kolaylık sağlayan teknolojiler ve sele üzerinde geçen

uzun bir günün sonunda bile rahat hissetmenizi

sağlayacak ergonomik tasarım. Ayrıca tasarruf sağlarlar

ve az bakım gerektirirler.

Yamaha çok amaçlı ATV'ler yorulmak bilmez ancak

bununla da kalmaz. Yeri geldiğinde bu araçlar sürücülere

yüksek dozda eğlence de sunar.

Tam özellikli profesyonel amaçlı ATV

TRAKTÖR

Güçlü 686 cc SOHC 4 zamanlı ve yüksek

torklu motor

Dayanıklı ATV TRAKTÖR şanzımanı

Hareket halinde sürücü tarafından

seçilebilen çekiş  sistemi

Çalışma koşulları ve çekme görevleri

için geniş  soğutma kapasitesi

Eşya taş ıma veya çekme için

profesyonel kapasite

Standart vinç ile Kendini ve Arkadaş ını

kurtarma özelliği

Az bakım gerektiren hibrit güçlü

frenleme

Rahat ve araziye uygun süspansiyon

EPS sayesinde daha az yorgunluk ve

daha hassas kullanım

Detaylı bilgi için size en yakın yetkili

Yamaha Bayiniz ile görüşebilirsiniz.

Kodiak 700 EPS



Her iş gününü daha da güzelleştirin
Zorlu ortamlarda zorlu işlerde sağlam, çok amaçlı bir ATV Traktör’e ihtiyaç duyan kullanıcılar için

tasarlanmış olan Kodiak 700, üstün performans sunar.

Yüksek torklu yeni MK II 686 cc motordan güç alan ve gün boyu sürüş konforu için kompakt şasi ve

ergonomiye sahip olan bu sıra dışı ATV TRAKTÖR, sürücüye ek olarak 140 kg yük taşıyabilir ve 600 kg'a

kadar yük çekebilir.

Akıcı çalışan Ultramatic® CVT şanzıman ve 2 çeker/4 çeker mekanik sistem sayesinde bu ATV

TRAKTÖR, çekme işleri ve gün boyu çalışma için idealdir.

Kodiak 700 EPS
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MK II 686 cc SOHC motor

Çalışkan bir makine olan Kodiak 700

EPS'de sınıfının en yüksek tork ve gücünü

üreten güçlü ve yüksek kapasiteli bir

motor bulunur. 2. nesil MK II 686 motor,

SOHC 4 val i silindir başlığı, EFI Gaz

kelebeği gövdesi, ince ayarlı ECU eşleme,

yenilenen toleranslar ve diğer

güncellemeler yakıt tüketiminin

azalmasını, torkun artmasını ve motor

performansının daha akıcı olmasını

sağlamaktadır.

Ultramatic® şanzıman

Yamaha'nın Yüksek, Düşük, Geri, Boş ve

Park modlu, sektör lideri Ultramatic®

otomatik şanzımanı, ATV dünyasındaki en

dayanıklı ve verimli CVT sistemlerinden

biridir. Genel amaçlı kullanıma yönelik

vites aralıkları, düşük hızda mükemmel

çekme gücü ve doğal dört tekerlekten

motor freni hissi verir. Bu da yokuş aşağı

inerken daha fazla güven hissi ve kontrol

imkanı sağlar.

Bağımsız süspansiyon, ön disk
frenler

Kodiak 700 EPS ATV Traktör kompakt

bağımsız çift salıncaklı A kolları ve uzun

hareket mesafeli KYB amortisörleri, yüksek

manevra kabiliyeti ve yüksek seviyede

konfor sunar ve en zorlu arazilerde

çalışabilir. Kodiak 700'de sağlam ve güvenilir

frenleme için ön disk frenler ve kapalı

hidrolik arka fren bulunur.

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

Kodiak 700 EPS ATV Traktör 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.

Taşıma kapasitesi ve vinç

Dayanıklı ön ve arka bölmeler ile 140

kg'lık yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar.

Kodiak 700 EPS ATV Traktör, 600 kg çekme

kapasitesine sahiptir ve bu özelliği ile

tarla, fabrika veya ormanda güçlü bir iş

arkadaşı olacaktır. Öne takılı WARN

ProVantage 2500 vinç Avrupa

modellerinde standart olarak sunulur. EPS

modellerindeki 2 inç çekiş bağlantı parçası

da bu aracın gelmiş geçmiş en iyi kompakt

genel amaçlı araç olmasını sağlar.

Elektrikli Direksiyon (EPS)

Daha fazla konfor ve kolay kullanım için

Kodiak 700 EPS ATV Traktör modelinde

sürücü desteği ve direksiyon tepkisi arasında

en iyi dengeyi kuran Elektrikli Direksiyon

(EPS) sistemi bulunur. Ha f direksiyon ve

hassas yönlendirme imkanı sunan bu sistem

sürücü konforunu, güveni ve kontrol

kabiliyetini artırır.

Kodiak 700 EPS
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Motor

Motor tipi Tek silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap
Motor hacmi 686cc
Çap x Strok 102.0 mm x 84.0 mm
Sıkıştırma oranı 10.0 : 1
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon
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, 180 mm strok, 5
pozisyonlu yük öncesi ayarlama

Arka Süspansiyon Sistemi
Bağımsız çift süspansiyon kolu, 230 mm strok, 5
pozisyonlu yük öncesi ayarlama

Ön fren Çift havalandırmalı çoklu disk
Arka fren Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Ön Lastikler Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / steel wheels
Arka Lastikler Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / steel wheels

Yükleme limiti

Ön raf 50 kg
Arka raf 90 kg

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,070 mm
Toplam genişlik 1,180 mm
Toplam yükseklik 1,240 mm
Sele yüksekliği 860 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,250 mm
Minimum yerden yükseklik 275 mm
Min. dönüş radyusu 3.2 m
Yakıt tankı kapasitesi 18 litres
Yağ tankı kapasitesi 2.6 litres
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Ek Özellikler

Gidon Sistemi Ackermann tipi Elektronik Hidrolik Direksiyon
Öne Monte Vinç WARN Pro-Vantage 2500

Römork Bağlantısı
2 Alıcı Römork tarzı bağlantı, Gidon çalışma ışığı, Dijital
Sayaç

Çekme Kapasitesi 600 kg
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The standard Kodiak 700 model does not feature EPS, alloy aluminium wheels, 2-inch receiver hitch,

digital multi-function instruments, On-Command® drive and the 3rd work light. Also, this Non-EPS Kodiak

is only available in Solid Green, Yamaha Blue and Red Spirit.

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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