
Werken. Spelen.
Ontspannen. Herhalen.
Met zijn robuuste chassis en motor met hoog koppel is

de Kodiak 450 EPS DL een onvermoeibare arbeidskracht

die 120 kg op de bagagerekken kan vervoeren - of tot

600 kg kan trekken - zodat u door extreem terrein kunt

rijden met gereedschappen, voorraden of uitrusting.

Een gasvering met lange veerweg en een ruime

zitpositie zorgen de hele dag door voor rijcomfort -

daarnaast houden de brede 25" banden en de

schakelbare 4WD/ Di  Lock tractie in situaties waarin

andere voertuigen daar moeite mee hebben.

De elektronische brandsto nspuiting verlaagt de

gebruikskosten en zorgt voor gemakkelijk warm en koud

starten op diverse hoogtes - en de legendarische

duurzaamheid en betrouwbaarheid van Yamaha

brengen u elke keer weer heen en terug. Kodiak 450 EPS

DL: werken, spelen, ontspannen, herhalen!

Veelzijdige en praktische middelgrote

Utility ATV

Elektronische stuurbekrachtiging voor

comfort en vertrouwen gedurende de

gehele dag

Voor zowel werk als vrije tijd

De premium Yamaha kwaliteit biedt

veel waar voor uw geld

Krachtige 421cc viertaktmotor

Zuinige en betrouwbare elektronische

brandsto nspuiting

Ontwerp met een compacte body en

een ruime rijpositie

Wielophanging met een lange veerweg

en gasschokdempers

Yamaha On-Command® 2WD, 4WD,

4WD met Di  Lock

Ultramatic® automatische CVT

transmissie

Laadvermogen van 120 kg op
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421cc EFI-motor van Yamaha

De Kodiak 450 EPS DL kan de zwaarste

terreinen aan dankzij de vloeistofgekoelde

421cc motor met één cilinder. Deze motor

levert volop koppel bij lage toerentallen.

Het elektronische brandstofsysteem

waarborgt dat je op verschillende hoogten

kunt starten, of het nu warm of koud is.

Het systeem zorgt voor betrouwbare

prestaties tegen een laag verbruik, waar

je ook naartoe gaat.

25-inch banden met een breed
pro el

Om ervoor te zorgen dat je altijd optimale

tractie hebt, zelfs op de meest

uitdagende terreinen, is de Kodiak 450

EPS DL voorzien van speciaal ontwikkelde

voor- en achterbanden. De extra brede

AT25 x 8-12 voorbanden en de AT25 x 10-

12 achterbanden hebben een

terreinpro el en bieden extra grip

wanneer je over modder, sneeuw of rotsen

rijdt.

KYB gasgevulde schokdempers
met lange veerweg vóór en
achter

De allround onafhankelijke wielophanging

met dubbele wieldraagarmen op alle hoeken

biedt een veerweg van 171 mm voor en 189

mm achter, zodat zelfs het rijden in extreem

terrein ook comfortabel is. De KYB

gasgevulde schokdempers bieden de hele

dag door rijcomfort, doordat ze hobbels,

geulen en andere obstakels moeiteloos

opvangen.

On-Command 2WD/4WD/Di 
Lock

De EPS SE modellen van Kodiak 450 zijn

uitgerust met het makkelijk te bedienen

On-Command® systeem met 2WD/4WD

en 4WD met Di  Lock voor totale

controle en voor snel en e ectief

schakelen tussen 2WD en 4WD, of zelfs

volledig Di  Lock, zodat je de juiste optie

kunt kiezen die is afgestemd op het

terrein en de ondergrond.

Elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)

Het EPS DL model van de Kodiak 450 is

voorzien van Yamaha's veelgeprezen

elektronische stuurbekrachtiging (EPS),

die speciaal is ontworpen om je de beste

balans te bieden tussen

rijderondersteuning en een natuurlijk en

positief gevoel. En voor extra verlichting

heeft het EPS model een krachtig, op het

stuur gemonteerd halogeen grootlicht.

Ultramatic® CVT-transmissie

De Ultramatic® CVT automatische

transmissie maakt elke rit gemakkelijker en

leuker, zowel voor ervaren rijders als

nieuwelingen in de middelgrote Utility ATV-

klasse. De duurzame V-riem van de Kodiak

450 EPS DL zorgt voor een soepele

acceleratie - en het geavanceerde

motorremsysteem op alle wielen geeft je

extra vertrouwen en controle bij afdalingen.
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Motor

Motortype
1-cilinder;Vloeistofgekoeld;4-takt;enkel
bovenliggende nokkenas

Cilinderinhoud 421cc
Boring x slag 84.5 mm x 75.0 mm
Compressieverhouding 10.0 : 1
Smeersysteem Wet sump
Brandstofsysteem EFI - 34mm Mikuni
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch

Transmissie
Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en
achterwielen;Hoge en lage gearing, neutraal,
achteruit, parkeerstand

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD / 4WD / Di  Lock
Eindoverbrenging Aandrijfas

Chassis

Wielophanging, voor
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;171 mm wheel
travel;5 standen verstelbare veervoorspanning

Wielophanging, achter
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;189 mm wheel
travel;5 standen verstelbare veervoorspanning

Remmen, voor Hydraulisch bediende remschijven
Remmen, achter Gesloten, natte meervoudige plaatrem
Bandenmaat, voor AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Bandenmaat, achter AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Laadcapaciteit

Bagagerek voor 40kg
Bagagerek achter 80kg

Afmetingen

Totale lengte 2,035 mm
Totale breedte 1,180 mm
Totale hoogte 1,160 mm
Zithoogte 855 mm
Wielbasis 1,240 mm
Grondspeling 245 mm
Draaicirkel 3.2m
Inhoud brandstoftank 14liter
Motorolie hoeveelheid 2.6liter
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Extra functionaliteiten

Stuursysteem
Ackermann-type met elektrische
stuurbekrachtigingssysteem (EPS)
[WARNVrx25]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[SmallDigitalMeter]



ATV's met motoren tot 70 cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en

altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90 cc worden alleen aanbevolen

voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met

motoren van 90 cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.

ATV's zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten

en het maximale laadvermogen is te vinden in de gebruikershandleiding, waar van toepassing. Met het

oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de berijder, mogen de

aanbevolen waarden nooit worden overschreden. Yamaha adviseert alle ATV-rijders een erkende

rijvaardigheidstraining te volgen. Vraag voor meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen

de Yamaha ATV-dealer. ATV's dienen uiterst zorgvuldig gebruikt te worden.
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