2021 Utility-ATV en Side-by-Side

ACHIEVE
Volledige werktevredenheid.
De betrouwbare utility-modellen van Yamaha
werden ontworpen voor landbouwers, houtvesters
en industriële gebruikers die zeer veel belang
hechten aan kwaliteit en duurzaamheid. Ze zorgen
ervoor dat een groot aantal dagelijkse karweien
gemakkelijker en vlotter kunnen worden afgewerkt.
Met hun bewezen wendbaarheid voor talrijke taken
op de meest uitdagende terreinen zijn de Kodiak

700 en de Kodiak 450 enkele van de duurzaamste
en hardst werkende offroad voertuigen die ooit
werden gebouwd.
Deze gebruiksvriendelijke ATV’s zijn robuust,
betrouwbaar en comfortabel, en veranderen uw
werkdag op een doorslaggevende manier.

Met zijn 3 ruime zitplaatsen en zijn laadplatform
met palletafmetingen biedt de Viking Side-bySide het vlotste, snelste en efficiëntste middel
om uw taken af te werken, zelfs op de meest
ontoegankelijke plaatsen.

Het Yamaha verschil.

4WD
Met Yamaha’s On-Command® systeem schakelt u tijdens het
rijden tussen 2WD en 4WD. Dit levert grote voordelen op omdat u
naadloos en bijna ogenblikkelijk kunt overschakelen van vlot cruisen
naar probleemloos klimmen.
Dit exclusieve Yamaha systeem wordt geactiveerd met een
eenvoudige knop op het stuur van de utility- en vrijetijds-ATV’s en
met een ergonomische kiesknop op de SxS-modellen.

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
Yamaha’s snelheidsgevoelig EPS-systeem beperkt de fysieke
inspanning van het sturen in grote mate en helpt de bestuurder
om de ATV of de Side-by-Side onder controle te houden bij
oneffenheden en stenen op het terrein. Dit extra comfort is vooral
merkbaar op lange werkdagen.

Differentieelblokkering
Op enkele utility-ATV’s en op alle vrijetijds-ATV’s en SxSmodellen biedt het Yamaha On-Command® systeem een
differentieelblokkering op de voorwielen om extra tractie te bieden
in extreme omstandigheden.

CVT-transmissie
Yamaha’s Ultramatic-transmissie levert automatisch de optimale
overbrengingsverhouding zodat u altijd direct over vermogen
beschikt. Een vrijloopkoppeling wordt automatisch geactiveerd
wanneer het voertuig vaart mindert. Op die manier wordt
motorremkracht uitgeoefend op de aangedreven wielen om
gecontroleerd te kunnen afdalen.

Onafhankelijke wielophanging
Alle utility- en vrijetijds-ATV’s en Side-by-Sides van Yamaha zijn
uitgerust met dubbele onafhankelijke wieldraagarmen en met een
onafhankelijke achterwielophanging. Al onze schokdempers zijn
voorzien van een verstelbare veervoorspanning en sommige SxSmodellen zijn ook uitgerust met een verstelbare demping.
Ze kunnen dus probleemloos worden aangepast aan uw persoonlijke
rijstijl of aan de lading, en de wielophanging kan gemakkelijk
worden gefinetuned om optimale prestaties te waarborgen.

Elektronische brandstofinjectie
Het EFI-systeem van Yamaha werkt met een microcomputer die
altijd en in alle omstandigheden een exact uitgemeten balans van
het brandstof-luchtmengsel naar de verbrandingskamer van de
motor stuurt. Dit waarborgt een optimale combinatie van soepele
kracht en efficiëntie.

Selectie versnellingsbakaandrijving
De CVT-aandrijflijn biedt manuele selectie van vooruit en achteruit,
met hoge en lage overbrengingsmodi voor de vooruitversnellingen,
en een parkeerstand die de versnellingsbak mechanisch vergrendelt
om te voorkomen dat de wielen draaien.

Viking EPS
Het hele jaar door buiten werken kan zwaar zijn. Alleen met de allerbeste
uitrusting en de juiste machines krijgt u het werk gedaan. Ontdek snel hoe de
Viking uw leven een pak aangenamer kan maken!

Yamaha Blue

Dankzij het ruime ontwerp met drie zitplaatsen en de doorlopende vloer bent
u keer op keer verzekerd van een comfortabele en veilige rit. De wielophanging
met dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen kan het ruigste terrein aan en het
kantelbare laadplatform ter grootte van een europallet heeft een draagvermogen
van maar liefst 272 kg.
De Viking met drie zitplaatsen is voorzien van het Yamaha On-Command®aandrijfsysteem met 2WD, 4WD en 4WD met Diff Lock en wordt aangedreven
door een krachtige 686 cm³ motor. Dit zou dus wel eens uw beste aankoop ooit
kunnen zijn!

Viking EPS - SxS

Functioneel, duurzaam
en geschikt voor elk
terrein.

Olive Green

Krachtige 686 cm³-motor

Elektronische stuurbekrachtiging (EPS)

Elektronische brandstofinjectie (EFI)

On-Command®-systeem met drie standen

De krachtige 686 cm³ -eencilindermotor levert
meer dan voldoende vermogen voor een efficiënt
transport op het terrein.

Zelfs met drie passagiers en een volle lading zorgt
de elektronische stuurbekrachtiging (EPS) ervoor
dat de besturing licht aanvoelt, ook wanneer
de machine met een volle lading op zware
ondergronden, zoals een kleibodem, moet rijden.

De betrouwbare 686 cc-viertaktmotor met
één cilinder is voorzien van een geavanceerd
elektronisch brandstofinjectiesysteem dat
voor een efficiënte verbranding en een goede
gasrespons zorgt.

De Viking is ontworpen voor diverse
ondergronden en het On-Command®-systeem
met drie standen biedt de opties 2WD, 4WD of
4WD met Diff Lock voor verschillende soorten
terrein en weersomstandigheden.

Wanneer 4WD met Diff Lock wordt geselecteerd,
schakelt de EPS automatisch naar een tweede
programma, dat speciaal is ontworpen om de
stuurfuncties te verbeteren.

In combinatie met de gesmede zuiger en de
speciale vorm van de verbrandingskamer zorgt
het EFI ervoor dat de motor van de Viking veel
koppel levert bij lage toerentallen en een hoog
vermogen bij hoge toerentallen.

De juiste rijstand kan in een oogwenk worden
gekozen met een eenvoudige draaiknop.

Voor nog meer vertrouwen bij gladde afdalingen
heeft Yamaha de Ultramatic®-transmissie
uitgerust met een motorremfunctie, en voor
verschillende soorten terrein kunnen de standen
2WD, 4WD en Diff Lock gemakkelijk worden in- en
uitgeschakeld.

De gebruiksvriendelijke Kodiak 700 is ontworpen voor landbouwers, bosbouwers
en industriële gebruikers die een duurzaam utility-voertuig nodig hebben voor
zwaar werk onder extreme omstandigheden. Het model combineert superieure
prestaties met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De machine wordt aangedreven door de nieuwe, krachtige MK II 686 cm³-motor
en heeft een compact chassis en comfortabel zadel voor lange dagen. Het is een
ideaal werkpaard dat 140 kg bagage plus de bestuurder kan vervoeren en tot 600
kg kan trekken.
De soepel lopende Ultramatic® CVT-transmissie en het mechanische 2WD/4WDsysteem maken deze ATV ideaal voor slepen en de hele dag werken.

Kodiak 700 - ATV

De schoonheid van
werken.

Kodiak 700

Olive Green

MK II 686 cm³ SOHC-motor

Ultramatic®-transmissie

De hardwerkende Kodiak 700 is voorzien van
een krachtige motor die het hoogste koppel en
vermogen in zijn klasse levert.

Yamaha’s toonaangevende Ultramatic®
automatische transmissie biedt een hoge, lage,
achteruit-, neutraal- en parkeerstand en behoort
tot de duurzaamste en efficiëntste CVT-systemen
in de ATV-wereld.

De MK II 686 SOHC-motor van de tweede
generatie met een cilinderkop van vier kleppen,
met nieuw EFI-gasklephuis, fijn afgestemde ECUmapping, verfijnde toleranties en andere updates
zorgt voor een lager brandstofverbruik, hoger
koppel en vloeiende motorprestaties.

De gebruiksvriendelijke versnellingen zorgen voor
een uitstekende trekkracht bij lage toerentallen
en een natuurlijk motorremgevoel op alle wielen,
wat zorgt voor extra vertrouwen en controle bij
afdalingen.

Onafhankelijke wielophanging,
schijfremmen vooraan
De compacte, onafhankelijke dubbele
wieldraagarmen en nieuw ontworpen KYBschokdempers van de Kodiak 700 staan garant
voor veel comfort en een grote wendbaarheid.
Bovendien zijn ze opgewassen tegen het
extreemste terrein. Voor duurzaam en
betrouwbaar remmen is de Kodiak 700 uitgerust
met schijfremmen vooraan en een afgedichte
natte achterrem.

Het standaard Kodiak 700-model is niet voorzien van EPS, aluminium velgen, 2-inch trekhaakbalk, digitale multifunctionele instrumenten, On-Command®-aandrijving en de derde werklamp. De Kodiak
zonder EPS is bovendien alleen beschikbaar in de kleur Olive Green.

Mechanisch 2WD-/4WD-systeem
De Kodiak 700 is voorzien van een op het stuur
gemonteerde mechanische hendel voor snel en
effectief schakelen tussen 2WD en 4WD, zodat u
de juiste optie kunt kiezen voor elk type terrein
en ondergrond.

Kodiak is reeds dé naam in de wereld van de zware Utility ATV’s. En nu brengen wij
de middelgrote Utility-klasse naar een hoger niveau met de robuuste Kodiak 450.
Dankzij de gebruiksvriendelijke technologie, uitstekende duurzaamheid en
betrouwbaarheid van Yamaha kan de Kodiak 450 de moeilijkste klussen in extreem
terrein aan. Met het toonaangevende On-Command-aandrijfsysteem kunt u met
een druk op de knop naadloos overschakelen tussen tweewielaandrijving en
vierwielaandrijving - en de Ultramatic automatische transmissie maakt elke taak
eenvoudiger en leuker.
Ongeëvenaard wat betreft comfort en gemak! En als uw werk gedaan is, helpt
deze ATV u om nog meer van uw vrije tijd te genieten.

Kodiak 450 - ATV

De schoonheid van
werken.

Kodiak 450

Olive Green

421 cm³ EFI-motor van Yamaha

25-inch banden met een breed profiel

De Kodiak 450 kan de zwaarste terreinen aan
dankzij de vloeistofgekoelde 421cm³-ééncilinder.
Deze motor levert volop koppel bij lage
toerentallen.

Om ervoor te zorgen dat u altijd optimale tractie
hebt, zelfs op de uitdagendste terreinen, is de
Kodiak 450 voorzien van speciaal ontwikkelde
voor- en achterbanden.

Het elektronische systeem voor
brandstofinspuiting waarborgt dat u op
verschillende hoogten kunt starten, of het
nu warm of koud is. Het systeem zorgt voor
betrouwbare prestaties tegen een laag verbruik,
waar u ook heengaat.

De extra brede AT25x8-12 voorbanden en
de AT25x10-12 achterbanden hebben een
terreinprofiel en bieden extra grip wanneer u
over modder, sneeuw of rotsen rijdt.

KYB-schokdempers met lange veerweg
voor en achter

On-Command®-2WD/-4WD
aandrijfsysteem

De ontwikkelde wielophanging met dubbele
wieldraagarmen op alle hoeken biedt een
veerweg van 171 mm vooraan en 189 mm
achteraan, zodat zelfs het rijden in extreem
terrein ook comfortabel is.

In heuvelachtige of gladde omstandigheden
kunt u met het toonaangevende On-Command®aandrijfsysteem van de Kodiak 450 met één
druk op de knop naadloos overschakelen naar
vierwielaandrijving.

De KYB-schokdempers bieden de hele dag door
rijcomfort, doordat ze hobbels, geulen en andere
obstakels moeiteloos opvangen.

Als u op een vlak of minder uitdagend terrein
rijdt, kun met één druk op de knop weer terug
naar tweewielaandrijving, en daardoor is deze
middelgrote Utility ATV zo gemakkelijk te
gebruiken.

Kodiak 700 Accessoires

Kodiak 450 Accessoires

Overspatschermen

Uitbreiding bagagerek achter

Uitbreiding bagagerek voor

Beschermplaat frame midden

Beschermplaat A-arm achter

Beschermplaat A-arm vóór

B16-F15E0-V0-00

B16-F48A0-V0-00

B16-F48B0-V0-00

BB5-F11A0-V0-00

BB5-F21A0-V0-00

BB5-F31A0-V0-00

Opbergkist achter

Opbergkist voor

Stootplaat achter

Beschermplaten voettrede

Bescherming achterrem

Trekhaakbalk

B16-F83P0-T0-00

B16-F83P0-V0-00

2BG-F147F-01-00

BB5-F41A0-V0-00

BB5-F51A0-V0-00

B16-F85H0-V0-00

Op zwaar werk berekend
takkenscherm voor

Kunststof glijplaat

Op zwaar werk berekende
grijpstang achter

Yamaha T-sleutelset met
schuifgreep

WARN® ProVantage 2500 ST lier

WARN® Staalkabel

ABA-F740C-VE-00

YMD-60076-00-00

B16-F85E0-V0-00

ACC-0SS58-40-67

Op zwaar werk berekend
takkenscherm voor

Multi-lierhouder

Handvatverwarming hoog/laag

1XD-F28L0-V0-00

DBY-ACC56-00-44

B16-F84N0-V0-00

B16-F84L0-V0-00

Trekhaak bevestiging

Montageset geweer houder

HD-montageset WARN® ploeg

B3D-F28M0-V0-00

B16-K750B-V0-00

YME-85243-00-00

BB5-F85F0-V0-00

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Viking EPS Accessoires

Stel uw eigen Yamaha
samen
Als u net de Yamaha hebt gekozen die het
beste bij u past, dan wilt u hem vast ook
uitrusten met originele Yamaha-onderdelen en
accessoires?
We hebben diverse series hoogwaardige
accessoires ontwikkeld die perfect bij uw
Yamaha passen. U kunt dezelfde kwaliteit en
prestaties verwachten die u gewend bent van
elk Yamaha-product dat we produceren.

Laadbakkoffer
1XD-F83P0-V0-00

Verstelbare scheidingsbeugels
laadbak

Steun voor wapenfoedraal

Overspatschermen

Spatlappen verplaatsings set

1XD-K750B-V0-00

1XD-F15E0-V0-00

1XD-F16G0-V0-00

1XD-F85D0-V0-00

Yamaha T-sleutelset met
schuifgreep
ACC-0SS58-40-67

WARN® Provantage 3500LB Lier

Spatlappen

WARN Vantage 3000 lier

WARN® synthetisch touw-set

Metrische gereedschapsset

WARN® touw voor ploeglift

SSV-F740C-V0-00

1XD-F16G0-V0-00

SSV-F740C-T0-00

YMD-72128-00-00

ABA-METRC-00-00

YMD-68560-00-00

Trekhaak bevestiging

Multi-lierhouder

Lierhouder voor

Opbergruimte onder stoel

WARN® limietbeheersing ploeg

Ploegblad 72”

B3D-F28M0-V0-00

1XD-F28L0-V0-00

1XD-F28M0-V0-00

1XD-F83P0-S0-00

YME-85950-00-00

42S-F85B0-V0-00

Rubber vloermatten

Middenconsole

1XD-F740B-V0-00

1XD-F83P0-R0-00

Of u dus nu uw Yamaha ATV of Side-bySide gebruikt voor werk, ontspanning of
competitie, of als u één of meerdere Yamaha’s
hebt, we hebben altijd de juiste originele
onderdelen.

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha-dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
Viking EPS

Kodiak 700

Kodiak 450

Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt,
4-kleppen

Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt,
4-kleppen

Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding

686 cm³

686 cm³

421 cm³

102,0 mm x 84,0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

84.5 mm x 75.0 mm

10.0 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

Oliecarter

Oliecarter

Oliecarter

Elektronische brandstofinjectie

Elektronische brandstofinjectie

EFI - 34mm Mikuni

TCI

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Transmissie

Ultramatic®, Continu Variabele Transmissie,
centrifugaalkoppeling

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en
achterwielen, hoge en lage gearing, 1 achteruit

L/H/N/R/P, Ultramatic® V-riem met motorrem op
de voor- en achterwielen

Drive system

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met differentieelvergrendeling

Via hendel bediende 2WD/4WD

On-Command® 2WD/4WD

As

As

As

Wielophanging voor

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
maximale veerweg 205 mm

180 mm slag, Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

instelbaar in 5 standen, 171 mm wheel travel,
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

Wielophanging achter

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
maximale veerweg 205 mm

230 mm slag, Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

instelbaar in 5 standen, 189 mm wheel travel,
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem

Eindoverbrenging

Chassis

Remmen voor

Hydraulisch, dubbele remschijf

Hydraulisch, dubbele remschijf

Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter

Hydraulisch, dubbele remschijf

Natte achterrem met meerdere schijven in de
achtertandwielkast

Afgedichte natte meervoudige plaatrem

Bandenmaat voor

AT25x8-12NHS

Maxxis MU19 AT25x8-12, CE gemarkeerd, stalen
velgen

AT25x8-12 / aluminum velgen

Bandenmaat achter

AT25x10-12NHS

Maxxis MU19 AT25x10-12, CE gemarkeerd, stalen
velgen

AT25x10-12 / aluminum velgen

Afmetingen
Totale lengte

3 100 mm

2 070 mm

2 035 mm

Totale breedte

1 570 mm

1 180 mm

1 180 mm

Totale hoogte

1 925 mm

1 240 mm

1 160 mm

Wielbasis

2 135 mm

1 250 mm

1 240 mm

Draaicirkel
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)

4,5 m

3,2 m

3,2 m

300 mm

275 mm

245 mm

613

nvt

nvt
14,0 liter

Tankinhoud

36,7 liter

18,0 liter

Oil capacity

2,6 liter

2,6 liter

2,6 liter

Zithoogte

792 mm

860 mm

855 mm

Loading limits
Laadruimte

272 kg

nvt

nvt

Bagagerek voor

nvt

50 kg

40 kg

Bagagerek achter

nvt

90 kg

80 kg

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

Uw zoektocht naar
avontuur begint hier
In ieder van ons schuilt een echte avonturier
en een brandend verlangen om te ontdekken
wat er achter de volgende horizon ligt. En met
deze aangeboren drang tot ontdekking kunt u
werkelijk alles bereiken en oneindig ver gaan.
Met het 360 graden-productgamma van
Yamaha kunt u samen genieten van naadloze
en kwaliteitsvolle ervaringen op het land, op
het water of in de sneeuw. En om u te helpen
ontdekken wat uw hart echt sneller doet
slaan, heeft Yamaha een speciale avontuurlijke
portal gecreëerd die u directe toegang geeft
tot een opwindende, verrassende en een
verrijkende nieuwe wereld.
Destination Yamaha Motor is het ideale
mondiale online reisplatform voor elke
waaghals op zoek naar bloedstollende
activiteiten en nieuwe herinneringen die
voor altijd blijven bestaan. Destination
Yamaha Motor werkt samen met belangrijke
goedgekeurde reispartners en laat u online
zoeken naar het ultieme avontuur of het nu
op een motorfiets, met een vierwieler, in een
boot of op een sneeuwscooter is.
Uit een zeer divers aanbod trips kunt u zeker
een nieuwe ervaring vinden die uw horizonten
verruimt en die u uit uw comfortzone haalt.
En u kan erop rekenen dat elke leverancier
gecontroleerd en goedgekeurd is door
Destination Yamaha Motor. U kunt dus boeken
in volle vertrouwen. Bezoek nu
www.destination-yamaha-motor.eu en ga
samen met ons voor een opwindende nieuwe
toekomst.

www.yamaha-motor.eu

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol, Nederland

Dealer

Tel: +31 20 654 6001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

ATV’s met motoren tot 50 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. Onze SSV’s worden alleen aanbevolen voor berijders van 16 jaar en ouder.
ATV’s en SSV’s zijn gebouwd om te gebruiken binnen hun ontwerplimieten. Veilige trekgewichten, samen met het maximale
draagvermogen staan in de gebruikershandleiding aangegeven, indien van toepassing. Voor duurzaamheid, betrouwbaarheid,
maar vooral: bestuurder en passagier (voor SSV) veiligheid, mogen in geen geval de aanbevolen capaciteiten worden
overschreden. ATV’s kunnen gevaarlijk zijn. Voor uw veiligheid: vermijd altijd verharde oppervlakken. ATV’s en SSV’s zijn
ontworpen voor onverharde oppervlakken. Rijden op een verharde ondergrond kan de wegligging en controle ernstig
beïnvloeden en kan verlies van controle veroorzaken. Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding.
Vervoer nooit passagiers op ATV’s en draag altijd een veiligheidsgordel tijdens het rijden in een SSV. Ga nooit stuntrijden.
Rijden en alcohol / drugs gaan niet samen. Vermijd een te hoge snelheid. En wees vooral voorzichtig op moeilijk terrein. Rij
altijd op een verantwoorde manier, met respect voor het milieu en nationale en lokale wetten. Yamaha raadt alle ATV- en
SSV-rijders aan een goedgekeurde training te volgen. Raadpleeg uw dealer of bel uw Yamaha-distributeur in uw land voor
informatie over veiligheid en training. De specificatie en het uiterlijk van Yamaha-producten kan van tijd tot tijd zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en de hier getoonde zijn alleen ter illustratie en zijn geen contractuele
beschrijvingen van producten. Sommige modellen worden weergegeven met optionele accessoires. De rijders in deze
brochure zijn professionals: probeer ze niet na te doem. Alle ATV’s en SSV’s worden geleverd met een periode van 12
maanden beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg uw dealer voor details.
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