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ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ
Απόλυτη ικανοποίηση από την εργασία σας.

Τα αξιόπιστα μοντέλα Utility της Yamaha 
απευθύνονται κυρίως σε αγρότες, δασοκόμους 
αλλά και σε ανθρώπους που ασχολούνται με 
μεταποιητικές δραστηριότητες και εκτιμούν 
την ποιότητα και την αντοχή. Σας προσφέρουν 
την ισχύ που χρειάζεστε προκειμένου να 
διεκπεραιώνετε τις καθημερινές σας εργασίες 
ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.

Με την αποδεδειγμένη ικανότητά τους 
να ανταποκρίνονται σε πολλές εργασίες 
στα πιο απαιτητικά εδάφη, τα Kodiak 700 
και Kodiak 450 είναι δύο από τα πιο 
σκληροτράχηλα εκτός δρόμου οχήματα 
που κατασκευάστηκαν ποτέ. Στιβαρά, αξιόπιστα 
και άνετα, αυτά τα φιλικά προς το χρήστη ATV 
θα αναβαθμίσουν τις εργασίες σας.

Επιπλέον, με την ευρύχωρη τριθέσια διάταξη 
και τον χώρο φόρτωσης με διαστάσεις παλέτας, 
το Viking είναι το ταχύτερο, αποτελεσματικότερο 
και πιο εύχρηστο μέσο για να ανταπεξέλθετε 
στις απαιτήσεις της εργασίας σας, και να έχετε 
πρόσβαση στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.



4WD
Με το σύστημα On-Command® της Yamaha, είναι δυνατή 

η εναλλαγή μεταξύ 2WD και 4WD εν κινήσει. Αυτό το πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε απρόσκοπτα 
- και σχεδόν στιγμιαία - τη μετάβαση από κανονική οδήγηση σε 
αναρρίχηση. Το αποκλειστικό σύστημα της Yamaha ενεργοποιείται 
απλά, μέσω ενός κουμπιού που έχει τοποθετηθεί στο τιμόνι
των οχημάτων Utility και Leisure ATV ή μέσω του εργονομικού 
ρυθμιστικού διακόπτη που διαθέτουν τα μοντέλα SxS.

Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης (Τιμόνι)
Το ευαίσθητο στην ταχύτητα σύστημα EPS της Yamaha 

μειώνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για τον χειρισμό 
του τιμονιού, ενισχύοντας παράλληλα τον έλεγχο του ATV ή 
του Side-by-Side από τον αναβάτη, όταν υφίσταται κραδασμούς 
από λακκούβες και πέτρες. Αυτή η αυξημένη άνεση γίνεται ιδιαίτερα 
αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας.

Κλείδωμα Διαφορικού
Σε επιλεγμένα μοντέλα Utility ATV και σε όλα τα μοντέλα 

Leisure ATV  και SxS, το σύστημα Yamaha On-Command®

διαθέτει επίσης λειτουργία κλειδώματος διαφορικού που ενεργεί
στους μπροστινούς τροχούς και παρέχει αυξημένη πρόσφυση
σε ακραίες συνθήκες.

Η Yamaha
κάνει τη Διαφορά

Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης Τύπου CVT
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Ultramatic της Yamaha 

παρέχει αυτόματα τη βέλτιστη σχέση μετάδοσης, ώστε η ισχύς να 
είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη. Ο συμπλέκτης ελεύθερης περιστροφής 
μίας κατεύθυνσης (τύπου sprag) συμπλέκεται κατά την επιβράδυνση 
και παρέχει πέδηση από τον κινητήρα στους κινούμενους τροχούς 
για καλύτερο έλεγχο όταν κινείστε σε κατηφόρες.

Ανεξάρτητη Ανάρτηση
Όλα τα ATV των κατηγοριών Utility και Leisure, καθώς και

όλα τα μοντέλα Side by Side διαθέτουν ανεξάρτητη μπροστινή 
ανάρτηση με διπλά ψαλίδια καθώς και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. 
Όλα τα αμορτισέρ μας διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης της 
προφόρτισης των ελατηρίων, ενώ επιλεγμένα μοντέλα με κίνηση
σε όλους τους τροχούς διαθέτουν ρύθμιση απόσβεσης.
Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην εύκολη προσαρμογή 
του οχήματος, ώστε να ταιριάζει στο δικό σας στυλ οδήγησης, 
αλλά και στην καλύτερη συμπεριφορά ανάλογα με το φορτίο που 
μεταφέρετε. Επίσης, επιτρέπουν ακρίβεια στη ρύθμιση της ανάρτησης, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση του οχήματος. 

Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Καυσίμου
Το σύστημα EFI της Yamaha χρησιμοποιεί μικροϋπολογιστή 

για να διασφαλίζει την εισαγωγή επακριβώς δοσομετρημένου 
μείγματος καυσίμου/αέρα στο θάλαμο καύσης του κινητήρα υπό όλες 
τις συνθήκες για βέλτιστη ισχύ και οικονομία.

Επιλογή Τρόπου Μετάδοσης Κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης CVT διαθέτει χειροκίνητη 

επιλογή της κίνησης εμπρός ή όπισθεν. Περιλαμβάνει επιλογές 
γρήγορης και αργής μετάδοσης για τις εμπρός ταχύτητες, καθώς και 
θέση στάθμευσης, στην οποία το κιβώτιο ταχυτήτων μπλοκάρει 
μηχανικά ώστε να μην μπορούν να περιστραφούν οι τροχοί.





Λειτουργικότητα,
αντοχή και

δυνατότητα κίνησης
σε οποιοδήποτε έδαφος



Σίγουρα δεν είναι εύκολο να εργάζεστε στην ύπαιθρο όλες τις εποχές του χρόνου.
Για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της εργασίας, πρέπει να έχετε τον καλύτερο
εξοπλισμό και τους πιο εργατικούς συνεργάτες. Σκεφτείτε πόσο θα διευκόλυνε
τη ζωή σας ένα Viking!

Η ευρύχωρη τριθέσια διάταξη και το δάπεδο ελεύθερης διέλευσης εξασφαλίζουν 
άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, τόσο για εσάς όσο και για τους 
συναδέλφους σας. Χάρη στην ανάρτηση με διπλά ψαλίδια μπορείτε να το οδηγείτε 
ακόμα και στα πιο ανώμαλα εδάφη, ενώ η ανατρεπόμενη πλατφόρμα φόρτωσης 
σε μέγεθος ευρωπαλέτας μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 272 κιλά.

Αυτό το τριθέσιο Viking διαθέτει σύστημα μετάδοσης On-Command® με 
λειτουργίες 2WD, 4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, καθώς και κινητήρα
686 κ.εκ. υψηλής ροπής, για να αποτελέσει την καλύτερη αγορά που κάνατε ποτέ!

Κινητήρας 686 κ.εκ. 
υψηλής ροπής
Ο μονοκύλινδρος κινητήρας 686 κ.εκ. υψηλής 
ροπής αποδίδει άφθονη ελεγχόμενη ισχύ για 
αποτελεσματική εκτός δρόμου μετακίνηση.
Για περισσότερη σιγουριά σε ολισθηρές 
κατηφόρες, το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® 
διαθέτει λειτουργία πέδησης κινητήρα.
Επίσης, μπορείτε να επιλέγετε γρήγορα τις 
λειτουργίες 2WD, 4WD και κλείδωμα διαφορικού 
ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους.

Σύστημα On-Command® 
3 λειτουργιών
Το Viking είναι σχεδιασμένο για χρήση 
σε διάφορα εδάφη. Το σύστημα On-Command® 
3 λειτουργιών προσφέρει τις επιλογές 2WD, 4WD 
ή 4WD με κλείδωμα διαφορικού, ώστε 
να σας καλύπτει σε διάφορα εδάφη και καιρικές 
συνθήκες. Με τον εύχρηστο περιστροφικό 
διακόπτη ο οδηγός μπορεί να επιλέγει 
τη λειτουργία οδήγησης που θέλει μέσα 
σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ηλεκτρονικός ψεκασμός 
καυσίμου (EFI)
Ο αξιόπιστος τετράχρονος μονοκύλινδρος 
κινητήρας 686 κ.εκ. διαθέτει προηγμένο σύστημα 
ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου, το οποίο 
εξασφαλίζει αποδοτική καύση για καλή απόκριση 
του γκαζιού. Σε συνδυασμό με το σφυρήλατο 
έμβολο και το θάλαμο καύσης κυρτού σχήματος 
(pent roof), το EFI επιτρέπει στον κινητήρα του 
Viking να αποδίδει άφθονη ροπή στις χαμηλές 
στροφές και να επιτυγχάνει κορυφαία 
απόδοση στις υψηλές στροφές.

Ηλεκτρονικό σύστημα 
διεύθυνσης (EPS)
Ακόμα κι όταν στο όχημα μεταφέρονται
3 επιβάτες και πλήρες φορτίο, το ηλεκτρονικό 
σύστημα διεύθυνσης (EPS) εξασφαλίζει ελαφριά 
αίσθηση του τιμονιού, χωρίς να επηρεάζεται ούτε 
από το πλήρες φορτίο ούτε από τις δύσκολες 
συνθήκες όπως είναι τα αργιλώδη εδάφη.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία 4WD με κλείδωμα 
διαφορικού, το EPS τίθεται αυτόματα σε ένα 
δεύτερο πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο για
να βελτιστοποιεί το χειρισμό του τιμονιού.
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Σχεδιασμένο για αγροτικές, δασικές και βιομηχανικές εργασίες, εκεί όπου 
χρειάζεστε ένα ανθεκτικό όχημα για σκληρή δουλειά υπό ακραίες συνθήκες, 
το φιλικό προς τον χρήστη Kodiak 700 EPS SE προσφέρει κορυφαία απόδοση 
και απευθύνεται σε οδηγούς που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο, 
από το τέλειο αποτέλεσμα.

Διαθέτοντας τον υψηλής ροπής κινητήρα MK II 686 κ.εκ. της Yamaha και στιβαρό
πλαίσιο με πολυτελές κάθισμα, για άνεση ακόμα και σε έντονη ολοήμερη χρήση, 
αυτό το εξαιρετικό όχημα εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως και 140 
κιλών συν το βάρος του οδηγού και να ρυμουλκήσει φορτίο έως και 600 κιλών.

Το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® CVT λειτουργεί ομαλά και, σε συνδυασμό 
με το σύστημα 2WD/4WD με κλείδωμα διαφορικού, καθιστά αυτό το ATV
ιδανικό για ρυμούλκηση, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης διευκολύνει 
τη σκληρή εργασία.

Κινητήρας MK II 686 κ.εκ. με 1ΕΕΚ
Το ακούραστο Kodiak 700 EPS SE διαθέτει 
ισχυρό κινητήρα μεγάλου κυβισμού που παρέχει 
κορυφαία ροπή και απόδοση. Ο 2ης γενιάς 
κινητήρας MK II 686 κ.εκ. είναι τετραβάλβιδος 
με έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής (1ΕΕΚ) 
και διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό EFI, καθώς 
και λεπτομερώς ρυθμισμένη χαρτογράφηση 
ECU, βελτιστοποιημένες ανοχές και άλλες 
τροποποιήσεις που εξασφαλίζουν χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου, υψηλό επίπεδο ροπής
και ομαλή απόδοση κινητήρα.

Σύστημα On-Command® 
με 2WD/4WD/κλείδωμα διαφορικού
Τα μοντέλα Kodiak 700 EPS Alu SE διαθέτουν 
ένα εύχρηστο σύστημα On-Command® με 
2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, 
για πλήρη έλεγχο και γρήγορη, αποτελεσματική 
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 
4WD ή ακόμα και πλήρες κλείδωμα διαφορικού, 
ώστε να επιλέγετε τον σωστό τρόπο μετάδοσης 
ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του 
οδοστρώματος.

Ανεξάρτητη ανάρτηση 
και μπροστινά δισκόφρενα
Οι μικρών διαστάσεων ανεξάρτητοι διπλοί 
βραχίονες σχήματος Α και τα αμορτισέρ KYB 
μεγάλης διαδρομής του Kodiak 700 EPS Alu SE 
παρέχουν υψηλά επίπεδα άνεσης και 
καλή ικανότητα ελιγμών, ενώ μπορούν να 
ανταποκριθούν ακόμα στα πιο ακραία εδάφη. 
Για δυνατό και αξιόπιστο φρενάρισμα, το Kodiak 
700 EPS Alu SE διαθέτει εμπρός δισκόφρενα 
και στεγανό ελαιόψυκτο πίσω φρένο.

Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Ultramatic® της Yamaha είναι εξοπλισμένο με 
θέσεις υψηλής και χαμηλής σχέσης μετάδοσης, 
όπισθεν, νεκράς και στάθμευσης. Είναι ένα από 
τα πιο ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα CVT. 
Το σύστημα μετάδοσης άμεσης απόκρισης είναι 
σχεδιασμένο για να μπορεί να ανταπεξέλθει 
ακόμα και στα πιο δύσκολα εδάφη, ενώ η φυσική 
αίσθηση φρεναρίσματος από τον κινητήρα 
σε όλους τους τροχούς παρέχει μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά την οδήγηση
σε κατηφορικό έδαφος.
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Το φιλικό προς τον χρήστη Kodiak 700 είναι σχεδιασμένο για αγρότες, δασοκόμους
και εργαζόμενους σε βιομηχανικές μονάδες, οι οποίοι χρειάζονται ένα ανθεκτικό 
όχημα εργασίας για σκληρή δουλειά υπό ακραίες συνθήκες. Το όχημα προσφέρει 
εξαιρετικές επιδόσεις, σε συνδυασμό με μεγάλη αξία.

Διαθέτοντας τον υψηλής ροπής κινητήρα MK II 686 κ.εκ. της Yamaha και μικρών 
διαστάσεων πλαίσιο με πολυτελές κάθισμα, για άνεση ακόμα και σε έντονη 
ολοήμερη χρήση, αυτό το εξαιρετικό όχημα εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτίο 
έως και 140 κιλών συν το βάρος του οδηγού και να ρυμουλκήσει φορτίο έως
και 600 κιλών.

Το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® CVT λειτουργεί με εξαιρετικά ομαλό τρόπο
και, σε συνδυασμό με το μηχανικό σύστημα 2WD/4WD, κάνει αυτό το ATV ιδανικό 
για ρυμούλκηση και εργασία όλη την ημέρα.

Κινητήρας MK II 686 κ.εκ. με 1ΕΕΚ
Το ανθεκτικό Kodiak 700 EPS διαθέτει
ισχυρό κινητήρα μεγάλου κυβισμού, ο οποίος 
παρέχει κορυφαία ροπή και απόδοση.
Με την κυλινδροκεφαλή του 2ης γενιάς 
τετραβάλβιδου κινητήρα MK II 686 κ.εκ. 
με 1ΕΕΚ και ηλεκτρονικό ψεκασμό EFI, 
λεπτομερώς ρυθμισμένη χαρτογράφηση ECU, 
βελτιστοποιημένες ανοχές και άλλες βελτιώσεις, 
στη διάθεσή σας βρίσκονται χαμηλότερη 
κατανάλωση καυσίμου, αυξημένη ροπή και 
ομαλότερη απόδοση του κινητήρα.

Σύστημα On-Command® 
με 2WD/4WD/κλείδωμα διαφορικού
Τα μοντέλα Kodiak 700 EPS διαθέτουν ένα 
εύχρηστο σύστημα On-Command® με 2WD/4WD 
και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, για πλήρη 
έλεγχο και γρήγορη, αποτελεσματική εναλλαγή 
μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD ή 
ακόμα και πλήρες κλείδωμα διαφορικού, ώστε 
να επιλέγετε τον σωστό τρόπο μετάδοσης 
ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του 
οδοστρώματος.

Ανεξάρτητη ανάρτηση, 
μπροστινά δισκόφρενα
Οι μικρών διαστάσεων ανεξάρτητοι βραχίονες 
σχήματος Α στα διπλά ψαλίδια και τα αμορτισέρ 
KYB μεγάλης διαδρομής του Kodiak 700 
EPS παρέχουν υψηλά επίπεδα άνεσης και 
εξαιρετική ευελιξία, έχοντας την ικανότητα να 
ανταποκρίνονται ακόμα στα πιο ακραία εδάφη. 
Για ανθεκτικό και αξιόπιστο φρενάρισμα,
το Kodiak 700 διαθέτει δισκόφρενα μπροστά 
και στεγανοποιημένο πίσω φρένο που έχει 
εμβαπτιστεί σε λάδι.

Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Ultramatic® της Yamaha διαθέτει λειτουργίες 
Υψηλών στροφών, Χαμηλών στροφών, Όπισθεν, 
Νεκράς και Στάθμευσης και είναι ένα από τα πιο 
ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα CVT στον 
κόσμο των ATV. Το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης 
παράγει εξαιρετική ελκτική ισχύ σε χαμηλές 
ταχύτητες και φυσική αίσθηση πέδησης του 
κινητήρα σε όλους τους τροχούς, για μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά την οδήγηση 
σε κατηφόρες.

Το βασικό μοντέλο Kodiak 700 δεν διαθέτει σύστημα EPS, τροχούς από κράμα αλουμινίου, υποδοχή κοτσαδόρου 2 ιντσών, ψηφιακά όργανα πολλαπλών λειτουργιών, σύστημα μετάδοσης On-Command® και 3ο φως εργασίας.
Επίσης, το μοντέλο Kodiak χωρίς EPS διατίθεται μόνο σε χρώμα Olive Green.
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Το φιλικό προς τον χρήστη Kodiak 700 είναι σχεδιασμένο για αγρότες, δασοκόμους
και εργαζόμενους σε βιομηχανικές μονάδες, οι οποίοι χρειάζονται ένα ανθεκτικό 
όχημα εργασίας για σκληρή δουλειά υπό ακραίες συνθήκες. Το όχημα προσφέρει 
εξαιρετικές επιδόσεις, σε συνδυασμό με μεγάλη αξία.

Διαθέτοντας τον υψηλής ροπής κινητήρα MK II 686 κ.εκ. της Yamaha και μικρών 
διαστάσεων πλαίσιο με πολυτελές κάθισμα, για άνεση ακόμα και σε έντονη 
ολοήμερη χρήση, αυτό το εξαιρετικό όχημα εργασίας μπορεί να μεταφέρει φορτίο 
έως και 140 κιλών συν το βάρος του οδηγού και να ρυμουλκήσει φορτίο έως
και 600 κιλών.

Το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® CVT λειτουργεί με εξαιρετικά ομαλό τρόπο
και, σε συνδυασμό με το μηχανικό σύστημα 2WD/4WD, κάνει αυτό το ATV ιδανικό 
για ρυμούλκηση και εργασία όλη την ημέρα. 

Κινητήρας MK II 686 κ.εκ. με 1ΕΕΚ
Το ανθεκτικό Kodiak 700 διαθέτει ισχυρό 
κινητήρα μεγάλου κυβισμού, ο οποίος
παρέχει κορυφαία ροπή και απόδοση.
Με την κυλινδροκεφαλή του 2ης γενιάς 
τετραβάλβιδου κινητήρα MK II 686 κ.εκ. 
με 1ΕΕΚ και ηλεκτρονικό ψεκασμό EFI, 
λεπτομερώς ρυθμισμένη χαρτογράφηση ECU, 
βελτιστοποιημένες ανοχές και άλλες βελτιώσεις, 
στη διάθεσή σας βρίσκονται χαμηλότερη 
κατανάλωση καυσίμου, αυξημένη ροπή και 
ομαλότερη απόδοση του κινητήρα.

Μηχανικό σύστημα επιλογής 2WD/4WD
Το Kodiak 700 διαθέτει ένα μηχανικό μοχλό στο 
τιμόνι για γρήγορη και αποτελεσματική εναλλαγή 
μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD, ώστε να 
επιλέγετε τον σωστό τρόπο μετάδοσης ανάλογα 
με το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.

Ανεξάρτητη ανάρτηση, 
μπροστινά δισκόφρενα
Οι μικρών διαστάσεων ανεξάρτητοι βραχίονες 
σχήματος Α στα διπλά ψαλίδια και τα αμορτισέρ 
KYB μεγάλης διαδρομής του Kodiak 700 παρέχουν 
υψηλά επίπεδα άνεσης και εξαιρετική ευελιξία, 
έχοντας την ικανότητα να ανταποκρίνονται 
ακόμα στα πιο ακραία εδάφη. Για ανθεκτικό και 
αξιόπιστο φρενάρισμα, το Kodiak 700 διαθέτει 
δισκόφρενα μπροστά και στεγανοποιημένο πίσω 
φρένο που έχει εμβαπτιστεί σε λάδι.

Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Ultramatic® της Yamaha διαθέτει λειτουργίες 
Υψηλών στροφών, Χαμηλών στροφών, Όπισθεν, 
Νεκράς και Στάθμευσης και είναι ένα από τα πιο 
ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα CVT στον 
κόσμο των ATV. Το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης 
παράγει εξαιρετική ελκτική ισχύ σε χαμηλές 
ταχύτητες και φυσική αίσθηση πέδησης του 
κινητήρα σε όλους τους τροχούς, για μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά την οδήγηση 
σε κατηφόρες.

Το βασικό μοντέλο Kodiak 700 δεν διαθέτει σύστημα EPS, τροχούς από κράμα αλουμινίου, υποδοχή κοτσαδόρου 2 ιντσών, ψηφιακά όργανα πολλαπλών λειτουργιών, σύστημα μετάδοσης On-Command® και 3ο φως εργασίας. 
Επίσης, το μοντέλο Kodiak χωρίς EPS διατίθεται μόνο σε χρώμα Olive Green.
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Το Special Edition Kodiak 450 EPS Alu SE με κλείδωμα διαφορικού συνδυάζει
το απαράμιλλο στυλ με την εμβληματική αξιοπιστία και αντοχή του Kodiak.
Αυτό το ολοκληρωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο utility ATV μεσαίου μεγέθους, 
είναι ο απόλυτος συνεργάτης για όσους είναι #DRIVENBYRESULTS.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha
επιτρέπουν στο Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock να ανταποκρίνεται πλήρως 
στις πιο δύσκολες εργασίες και στα πιο δύσβατα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα 
μετάδοσης On Command επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των 
λειτουργιών 2WD, 4WD, ακόμα και 4WD με πλήρες κλείδωμα διαφορικού
με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic 
μετατρέπει κάθε εργασία σε μια πιο ξεκούραστη και απολαυστική διαδικασία.

Το Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock είναι ένα ευέλικτο και πρακτικό utility ATV 
μεσαίου μεγέθους. Με αποκλειστικό χρωματισμό και γραφικά Special Edition, 
κορυφαίας ποιότητας τροχούς αλουμινίου καθώς και Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Διεύθυνσης, αποτελεί την απόλυτη επιλογή για άνεση και ευκολία, συνδυάζοντας 
την πρακτικότητα με μια πινελιά πολυτέλειας.

Κινητήρας EFI 421 κ.εκ. Yamaha
Το Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock διαθέτει αρκετή 
δύναμη για να ανταποκρίνεται ακόμα και στο 
πιο απαιτητικό έδαφος χάρη στον μονοκύλινδρο 
υδρόψυκτο κινητήρα 421 κ.εκ. που παράγει 
άφθονη, γραμμική ροπή σε χαμηλές στροφές. 
Το σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου 
διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες και διάφορα υψόμετρα, 
προσφέροντας αξιόπιστη και οικονομική 
λειτουργία όπου κι αν οδηγείτε.

Σύστημα On-Command® 
με 2WD/4WD/κλείδωμα διαφορικού
Τα μοντέλα Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock 
διαθέτουν το εύχρηστο σύστημα On-Command® 
με 2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, 
για πλήρη έλεγχο και γρήγορη, αποτελεσματική 
εναλλαγή μεταξύ αυτών των λειτουργιών, 
ώστε να επιλέγετε τον σωστό τρόπο μετάδοσης 
ανάλογα με το είδος και το επίπεδο πρόσφυσης 
του οδοστρώματος.

Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ 
αερίου KYB μεγάλης διαδρομής
Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση
με διπλά ψαλίδια παρέχει διαδρομή 171 χιλ.  
στους μπροστινούς τροχούς και διαδρομή 189 
χιλ. στους πίσω τροχούς, για να ολοκληρώνετε 
εύκολα τις εργασίες σας σε δύσκολα εδάφη. 
Επίσης, με την ικανότητα να απορροφούν τους 
κραδασμούς, τα χτυπήματα σε χαντάκια και
άλλα εμπόδια, τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου
της KYB προσφέρουν άνεση στην οδήγηση,
όλη την ημέρα.

Ελαστικά 25 ιντσών με φαρδύ πέλμα 
και τροχοί αλουμινίου
Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και στα πιο 
κακοτράχαλα εδάφη, το Kodiak 450 EPS Alu 
Diff Lock διαθέτει ειδικής σχεδίασης ελαστικά 
εμπρός και πίσω, καθώς και ελαφριούς τροχούς 
αλουμινίου. Χάρη στο ειδικό μοτίβο για κάθε 
έδαφος, τα εξαιρετικά φαρδιά εμπρός ελαστικά 
AT25x8-12 και τα πίσω ελαστικά AT25x10-12 
προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση όταν οδηγείτε 
σε λάσπη, χιόνι και πέτρες.
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Το Kodiak είναι ήδη το κορυφαίο όχημα της κατηγορίας ATV μεγάλου κυβισμού
παγκοσμίως. Τώρα εξελίσσουμε την κατηγορία utility μεσαίου μεγέθους
με το ανθεκτικό Kodiak 450 EPS DL.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha 
επιτρέπουν στο Kodiak 450 EPS DL να πραγματοποιεί τις πιο δύσκολες εργασίες 
στα πλέον δύσκολα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On-Command 
επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD
με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic 
κάνει την κάθε εργασία πιο χαλαρή και διασκεδαστική.

Σε ότι αφορά την άνεση και την πρακτικότητα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί
με αυτό το μοντέλο! Το τολμηρό Kodiak 450 EPS με κλείδωμα διαφορικού είναι
ο ιδανικός σύντροφος για σκληρή δουλειά σε όλες τις συνθήκες.

Κινητήρας EFI 421 κ.εκ. Yamaha
Το Kodiak 450 EPS DL διαθέτει αρκετή δύναμη 
για να ανταποκρίνεται ακόμα και στο πιο 
απαιτητικό έδαφος χάρη στον μονοκύλινδρο 
υδρόψυκτο κινητήρα 421 κ.εκ. που παράγει 
άφθονη, γραμμική ροπή σε χαμηλές στροφές. 
Το σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου 
διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες και διάφορα υψόμετρα, 
προσφέροντας αξιόπιστη και οικονομική 
λειτουργία όπου κι αν οδηγείτε.

Σύστημα On-Command® 
2WD/4WD/Diff-lock
Τα μοντέλα Kodiak 450 EPS DL διαθέτουν
το εύχρηστο σύστημα On-Command® με 
2WD/4WD και 4WD με κλείδωμα διαφορικού, 
για πλήρη έλεγχο και γρήγορη, αποτελεσματική 
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 
4WD ή ακόμα και πλήρες κλείδωμα διαφορικού, 
ώστε να επιλέγετε τον σωστό τρόπο μετάδοσης 
ανάλογα με το είδος και την κατάσταση
του οδοστρώματος.

Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ αερίου 
KYB μεγάλης διαδρομής
Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση
με διπλά ψαλίδια παρέχει διαδρομή 171 χιλ.  
στους μπροστινούς τροχούς και διαδρομή 189 
χιλ. στους πίσω τροχούς, για να ολοκληρώνετε 
εύκολα τις εργασίες σας σε δύσκολα εδάφη. 
Επίσης, με την ικανότητα να απορροφούν τους 
κραδασμούς, τα χτυπήματα σε χαντάκια και άλλα 
εμπόδια, τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου
της KYB προσφέρουν άνεση στην οδήγηση,
όλη την ημέρα.

Ελαστικά 25 ιντσών με φαρδύ πέλμα
Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και στα πιο 
κακοτράχαλα εδάφη, το Kodiak 450 EPS DL 
διαθέτει ειδικής σχεδίασης ελαστικά εμπρός
και πίσω. Χάρη στο ειδικό μοτίβο για κάθε 
έδαφος, τα εξαιρετικά φαρδιά εμπρός ελαστικά 
AT25x8-12 και τα πίσω ελαστικά AT25x10-12 
προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση όταν οδηγείτε 
σε λάσπη, χιόνι και πέτρες.
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Χάρη στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®, το σύστημα On-Command®

2WD/4WD και τον ψεκασμό καυσίμου, το ευέλικτο αλλά και ισχυρό Kodiak 450
διαθέτει μια πλειάδα χαρακτηριστικών που μάλλον δεν θα περιμένατε από
ένα όχημα αυτής της κατηγορίας. Το Kodiak 450 έχει κατασκευαστεί πραγματικά 
για όσους είναι #DRIVENBYRESULTS.

Η εύχρηστη τεχνολογία, η εξαιρετική ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία της Yamaha
επιτρέπουν στο Kodiak 450 να πραγματοποιεί τις πιο δύσκολες εργασίες, στα 
πλέον δύσκολα εδάφη. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης On-Command επιτρέπει 
την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Επίσης, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic κάνει την κάθε 
εργασία, πιο χαλαρή και διασκεδαστική.

Σε ότι αφορά την άνεση και την πρακτικότητα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί
με αυτό το μοντέλο! Το τολμηρό Kodiak 450 είναι ο ιδανικός σύντροφος
για σκληρή δουλειά σε όλες τις συνθήκες.

Κινητήρας EFI 421 κ.εκ. Yamaha
Το Kodiak 450 διαθέτει αρκετή δύναμη για
να ανταποκρίνεται ακόμα και στο πιο απαιτητικό 
έδαφος χάρη στον μονοκύλινδρο υδρόψυκτο 
κινητήρα 421 κ.εκ. που παράγει άφθονη, 
γραμμική ροπή σε χαμηλές στροφές.
Το σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου 
διασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες και διάφορα υψόμετρα, 
προσφέροντας αξιόπιστη και οικονομική 
λειτουργία όπου κι αν οδηγείτε.

Σύστημα μετάδοσης 2WD/4WD 
On-Command®

Σε ανηφορικά ή ολισθηρά εδάφη, με το κορυφαίο 
σύστημα μετάδοσης On-Command® του Kodiak 
450 μπορείτε να επιλέγετε απρόσκοπτα
το σύστημα 4WD με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Επίσης, σε επίπεδο ή ευκολότερο έδαφος,
με άλλο ένα πάτημα του κουμπιού επανέρχεστε 
στη λειτουργία 2WD. Έτσι, αυτό το utility ATV 
μεσαίου μεγέθους είναι πραγματικά εύχρηστο
και πρακτικό.

Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ αερίου 
KYB μεγάλης διαδρομής
Η ολοκληρωμένη ανεξάρτητη ανάρτηση
με διπλά ψαλίδια παρέχει διαδρομή 171 χιλ.  
στους μπροστινούς τροχούς και διαδρομή 189 
χιλ. στους πίσω τροχούς, για να ολοκληρώνετε 
εύκολα τις εργασίες σας σε δύσκολα εδάφη. 
Επίσης, με την ικανότητα να απορροφούν τους 
κραδασμούς, τα χτυπήματα σε χαντάκια και
άλλα εμπόδια, τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου 
της KYB προσφέρουν άνεση στην οδήγηση,
όλη την ημέρα.

Ελαστικά 25 ιντσών με φαρδύ πέλμα
Για βέλτιστη πρόσφυση ακόμα και στα πιο 
κακοτράχαλα εδάφη, το Kodiak 450 διαθέτει 
ειδικής σχεδίασης ελαστικά εμπρός και πίσω. 
Χάρη στο ειδικό μοτίβο για κάθε έδαφος, τα 
εξαιρετικά φαρδιά εμπρός ελαστικά AT25x8-12 
και τα πίσω ελαστικά AT25x10-12 προσφέρουν 
καλύτερη πρόσφυση όταν οδηγείτε σε λάσπη, 
χιόνι και πέτρες.

Το βασικό μοντέλο Kodiak 450 δεν διαθέτει σύστημα EPS, τροχούς από κράμα αλουμινίου, υποδοχή κοτσαδόρου 2 ιντσών, ψηφιακά όργανα πολλαπλών λειτουργιών, σύστημα μετάδοσης On-Command® και 3ο φως εργασίας. 
Επίσης, το μοντέλο Kodiak χωρίς EPS διατίθεται μόνο στα χρώματα Solid Green, Tan Camouflage και Red Spirit.

Olive Green

K
o

d
ia

k 
45

0 
- 

A
T

V

Kodiak 450



Αποκτήστε τα

Μόλις επιλέξατε το Yamaha ATV ή Side-by-Side 
που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας
Ανάγκες. Γιατί να το εξοπλίσετε με οτιδήποτε 
άλλο εκτός από τα Γνήσια Ανταλλακτικά και 
Αξεσουάρ της Yamaha;

Δημιουργήσαμε μια ευρεία σειρά Γνήσιων 
Αξεσουάρ, τα οποία έχουμε σχεδιάσει ειδικά, 
για να ταιριάξουν απόλυτα στο όχημά σας. 
Μπορείτε να αναμένετε το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας και απόδοσης που χαρακτηρίζει όλα 
τα προϊόντα που κατασκευάζει η Yamaha.

Επομένως, είτε χρησιμοποιείτε ένα Yamaha 
ATV ή Side-by-Side για εργασία, αναψυχή
ή αγώνες, είτε διαθέτετε ένα ή περισσότερα 
οχήματα Yamaha, υπάρχουν τα Γνήσια 
Αξεσουάρ που έχουν κατασκευαστεί ειδικά
για το όχημά σας.



Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή αυτών, προκειμένου 
να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/

Μπάρα φώτων Led 15’’ 60W
BG4-H4104-V0-00

Φωτιστικό οροφής τύπου LED
SSV-5B411-20-00

Κιτ εσωτερικού φωτισμού
2MB-H54C0-V0-00

Μπάρα φώτων LED HALO 
υψηλής ισχύος (27’’)
2HC-H4104-T0-00

Προβολέας LED 
σημειακού φωτισμού
2HC-H4104-V0-00

Προβολέας LED 
διάχυτου φωτισμού
2HC-H4104-L0-00

Αναδιπλούμενος ανεμοθώρακας
1XD-F83J0-V0-00

Λασπωτήρες
1XD-F16G0-V0-00

Φρύδια φτερών
1XD-F15E0-V0-00

Πλαϊνός καθρέφτης Explorer
ACC-MIREX-00-BK

Ρυθμιζόμενα στηρίγματα 
διαχωρισμού βάσης
1XD-F85D0-V0-00

ATV TEK V-Grip™ 
δύο θέσεων
ABA-VFG20-00-00

Κεντρικός καθρέπτης
B85-F6206-V0-00

Στήριγμα κεντρικού καθρέφτη
1XD-F6206-V0-00

Αριστερός καθρέφτης
1XD-F6204-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro 
διπλής θέσης
ABA-FFG20-00-00

Λεπίδα αρότρου 72’’
42S-F85B0-V0-00

Βαρούλκο VRX 
με συρματόσχοινο από τη WARN®

DBY-10260-30-00

Βαρούλκο με συνθετικό 
συρματόσχοινο της WARN®

DBY-10583-00-00

Κονσόλα κεντρικού καθίσματος
1XD-F83P0-R0-00

Κάλυμμα αποθήκευσης
1XD-F81A0-V0-00

Ιμάντες ασφάλισης 
με πόρπη Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Βάση HD για άροτρο WARN®

YME-85243-00-00

Βραχίονας αρότρου
42S-F85A0-V0-00

Viking EPS Αξεσουάρ



Ανεμοθώρακας
2UD-F83J0-V0-00

Μπροστινή μπάρα 
υψηλής αντοχής
B16-F84L0-V0-00

Μπροστινή μάσκα 
υψηλής αντοχής
B5K-F84L0-V0-00

Πίσω χειρολαβή 
υψηλής αντοχής
B4F-F85E0-V0-00

Πίσω χειρολαβή υψηλής αντοχής
B16-F85E0-V0-00

Πίσω προστατευτικές 
ποδιές για τους βραχίονες 
σχήματος Α (σετ)
ABA-3B433-00-00

Πίσω βαλίτσα αποσκευών
B16-F83P0-T0-00

Κάλυμμα προστασίας του ATV
ATV-COVER-02-00

Κιτ προβολέα
ABA-2HR35-10-00

Τροχοί αλουμινίου 
μπροστά 8’’x12’’
B32-F5168-10-00

Τροχοί αλουμινίου 
πίσω 10’’x12’’
B32-F5338-10-00

Μπροστινή βαλίτσα αποσκευών
B16-F83P0-V0-00

Προστατευτική ποδιά 
με βραχίονες σε σχήμα Α (Σετ)
ABA-3B432-00-00

Υποδοχή κοτσαδόρου
B16-F85H0-V0-00

Πίσω προστατευτική ποδιά
2BG-F147F-01-00

Φρύδια φτερών
B16-F15E0-V0-00

Προέκταση μπροστινής σχάρας
B16-F48B0-V0-00

Προέκταση πίσω σχάρας
B16-F48A0-V0-00

Θερμαντήρας σέλας ATV 
από την Heat Demon®

DBY-ACC56-00-48

Θερμαινόμενα γκριπ
B16-H29A0-V0-00

Μπροστινή 
προστατευτική ποδιά
B16-E84C0-V0-00

Βάση θήκης όπλου
B16-K750B-V0-00

Τσάντα φτερού
ABA-FENDB-AG-BK

Χαλύβδινο συρματόσχοινο 
WARN®

YMD-60076-00-00

Kodiak 700 Αξεσουάρ

Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή αυτών, προκειμένου 
να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



Μπροστινή προστατευτική 
ποδιά με βραχίονες σε σχήμα Α
BB5-F31A0-V0-00

Προστατευτικό πίσω φρένου
BB5-F51A0-V0-00

Προστατευτικές ποδιές μαρσπιέ
BB5-F41A0-V0-00

Γλίστρα WARN®

YME-89567-00-00

Κεντρική προστατευτική 
ποδιά σκελετού
BB5-F11A0-V0-00

Πίσω θήκη αποθήκευσης
DBY-ACC56-00-71

Κιτ προβολέα
ABA-2HR35-10-00

Μονάδα ελέγχου ορίου 
για άροτρο WARN®

YME-85950-00-00

Ιμάντες ασφάλισης 
με πόρπη Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Βαρούλκο με συνθετικό 
συρματόσχοινο της WARN®

DBY-10583-00-00

Βαρούλκο VRX με συρματόσχοινο 
από τη WARN®

DBY-10260-30-00

Λαβή απασφάλισης WARN®

YME-76873-00-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338W101800

Υποδοχή κοτσαδόρου
B16-F85H0-V0-00

Τροχοί αλουμινίου 
μπροστά και πίσω 10’’x14’’
B4F-F5168-40-00

Μπροστινή μάσκα 
με βάση βαρούλκου
B5R-F84L0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro 
μονής θέσης 
ABA-FFG10-00-00

Μετρικό σετ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

Φις και πρίζα 12V
ATV-12VPK-00-KT

Χαλύβδινο 
συρματόσχοινο WARN®

YMD-60076-00-00

Τροχοί αλουμινίου 
πίσω 10’’x12’’
B32-F5338-10-00

Κοτσαδόρος Trailer
B3D-F28M0-V0-00

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο WARN®

YME-90288-00-00

Ανταλλακτική πλαστική 
ράβδος φθοράς αρότρου 54’’
YMD-67861-00-00

Kodiak 450 EPS Αξεσουάρ

Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή αυτών, προκειμένου 
να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



Get it on

Δημιουργήστε τη συλλογή
των ονείρων σας
με τη δωρεάν εφαρμογή
MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο για να δημιουργήσετε το 
όχημα Yamaha των ονείρων σας, ενώ είναι 
διαθέσιμη τόσο για συσκευές iOS όσο και 
για Android, εντελώς δωρεάν! Κατεβάστε 
την εφαρμογή και είστε έτοιμοι να 
δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό
και εξατομικευμένο όχημα Yamaha.

Με την εφαρμογή MyGarage μπορείτε
να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξεσουάρ, 
μέσα από μια μεγάλη σειρά Γνήσιων 
επιλογών, καθώς επίσης έχετε τη δυνατότητα 
να δείτε το όχημά σας από κάθε γωνία.

Αφού δημιουργήσετε το όχημα των ονείρων 
σας, αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις 
δημιουργίες σας με τους φίλους σας και,
όταν καταλήξετε στο διαμορφωμένο μοντέλο 
που θεωρείτε κατάλληλο για εσάς, απλά 
μπορείτε να το αποστείλετε στον Επίσημο 
Συνεργάτη Yamaha της επιλογής σας για
να το κάνει πραγματικότητα.



10-ετης εγγύηση
Yamaha στους ιμάντες

Η 10ετής εγγύηση Yamaha καλύπτει
όλους τους στάνταρ ιμάντες V στα μοντέλα 
που διατίθενται στην Ευρώπη και είναι 
εφοδιασμένα με τη μετάδοση Ultramatic®. 
Η εγγύηση καλύπτει τα μοντέλα από το 2022. 
Συμπεριλαμβάνονται οι σειρές μοντέλων 
Wolverine RMAX 1000 και Wolverine 850, 
καθώς και τα μοντέλα Viking 700, Kodiak 
450, Kodiak 700 και Grizzly 700.

Η δέσμευσή μας για κατασκευή αξιόπιστων 
οχημάτων Off-Road ATV και Side-by-Side, 
παρέχει στους πελάτες λειτουργικότητα, 
άνεση και αυτοπεποίθηση, για να 
απολαύσουν τις εξερευνήσεις τους στην 
ύπαιθρο. Είτε πρόκειται για δουλειά είτε 
για διασκέδαση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων 
Yamaha μπορούν να έχουν τη σιγουριά ότι 
το όχημά τους θα τους οδηγήσει με σιγουριά 
και ασφάλεια, σε όποιο σημείο έχουν 
επιλέξει. Με τη νέα 10-ετή εγγύηση για τους 
ιμάντες, η Yamaha εδραιώνει την εξαιρετική 
φήμη της σε ότι αφορά την κορυφαία αντοχή 
και την αξιοπιστία που την ξεχωρίζουν
από τον ανταγωνισμό. 

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, 
καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για
τη 10-ετή εγγύηση για τους ιμάντες στο: 
https:// www.yamaha-motor.eu/gr/el/
servicemaintenance/10-year-belt-warranty .



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Viking EPS Kodiak 700 EPS Alu SE Kodiak 700 EPS
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος 4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος 4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 686 κ.εκ. 686 κ.εκ. 686 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 102.0 χιλ. x 84.0 χιλ. 102,0 χιλ. x 84,0 χιλ. 102,0 χιλ. x 84,0 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.0 : 1 10.0 : 1 10.0 : 1

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης
Yamaha Ultramatic®, CVT,

φυγοκεντρικός συμπλέκτης

L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

Σύστημα κίνησης
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού

Τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή τροχών 205 χιλ.
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 180 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 180 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή τροχών 205 χιλ.
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 230 Χιλ.

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 230 Χιλ.

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 

Εμπρός φρένο Διπλός υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος

Πίσω φρένο Διπλός υδραυλικός δίσκος Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων

Εμπρός ελαστικά AT25x8-12NHS Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, τροχοί αλουμινίου Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / ατσάλινοι τροχοί

Πίσω ελαστικά AT25x10-12NHS Maxxis MU20, AT25x10-12, E Marked, τροχοί αλουμινίου Maxxis MU20, AT25x10-12, E Marked / ατσάλινοι τροχοί

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 3,100 χιλ. 2,070 χιλ. 2,070 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1,570 χιλ. 1,180 χιλ. 1,180 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,925 χιλ. 1,240 χιλ. 1,240 χιλ.

Μεταξόνιο 2,135 χιλ. 1.250 χιλ. 1.250 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 4.5 μ. 3,2 μ. 3,2 μ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 300 χιλ. 275 χιλ. 275 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 613 κιλά 319 κιλά 319 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 36.7 λίτρα 18,0 λίτρα 18,0 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 2.6 λίτρα 2,6 λίτρα 2,6 λίτρα

Ύψος σέλας 793 χιλ. 860 χιλ. 860 χιλ.

Όρια Φόρτωσης

Πλατφόρμα 272 {κιλά} Δ/Α Δ/Α

Εμπρός σχάρα Δ/Α 50 κιλά 50 κιλά

Πίσω σχάρα Δ/Α 90 κιλά 90 κιλά



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Kodiak 700 Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock Kodiak 450 EPS Diff-lock
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος 4-χρονος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος 4-χρονος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 686 κ.εκ. 421 κ.εκ. 421 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 102,0 χιλ. x 84,0 χιλ. 84.5 χιλ. x 75.0 χιλ. 84.5 χιλ. x 75.0 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.0 : 1 10.0 : 1 10.0 : 1

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου EFI - 34 χιλ. Mikuni EFI - 34 χιλ. Mikuni

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης
L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

Σύστημα κίνησης
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού

Τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 180 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 171 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 171 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 230 χιλ.

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων, 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 189 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 189 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Εμπρός φρένο Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός υδραυλικός δίσκος Διπλός υδραυλικός δίσκος

Πίσω φρένο Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων

Εμπρός ελαστικά Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / ατσάλινοι τροχοί CHENG SHIN CU905 CHENG SHIN CU905

Πίσω ελαστικά Maxxis MU20, AT25x10-12, E Marked / ατσάλινοι τροχοί CHENG SHIN CU906 CHENG SHIN CU906

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,070 χιλ. 2,042 χιλ. 2,042 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1,180 χιλ. 1,180 χιλ. 1,180 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,240 χιλ. 1,194 χιλ. 1,194 χιλ.

Μεταξόνιο 1.250 χιλ. 1,240 χιλ. 1,240 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 3,2 μ. 3.2 μ. 3.2 μ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 275 χιλ. 245 χιλ. 245 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 314 κιλά 313,5 κιλά 313,5 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 18,0 λίτρα 14 λίτρα 14 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 2,6 λίτρα 2.6 λίτρα 2.6 λίτρα

Ύψος σέλας 860 χιλ. 856 χιλ. 856 χιλ.

Όρια Φόρτωσης

Πλατφόρμα Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Εμπρός σχάρα 50 κιλά 40 κιλά 40 κιλά

Πίσω σχάρα 90 κιλά 80 κιλά 80 κιλά



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Kodiak 450
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 421 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 84.5 χιλ. x 75.0 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.0 : 1

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου EFI - 34 χιλ. Mikuni

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης
L/H/N/R/P, Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®

με σύστημα πέδησης κινητήρα
στους εμπρός και πίσω τροχούς

Σύστημα κίνησης On Command® 2WD / 4WD

Τελική μετάδοση Άξονας

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 171 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, διαδρομή 189 χιλ.,

ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων

Εμπρός φρένο Διπλός υδραυλικός δίσκος

Πίσω φρένο
Πολύδισκο υγρό πίσω φρένο
στο πίσω κιβώτιο ταχυτήτων

Εμπρός ελαστικά CHENG SHIN CU905

Πίσω ελαστικά CHENG SHIN CU906

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,042 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1,180 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,194 χιλ.

Μεταξόνιο 1,240 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 3.2 μ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 245 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 301,4 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 14 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 2.6 λίτρα

Ύψος σέλας 856 χιλ.

Όρια Φόρτωσης

Πλατφόρμα Δ/Α

Εμπρός σχάρα 40 κιλά

Πίσω σχάρα 80 κιλά





Η αναζήτησή σας ξεκινά εδώ

Κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του ένα πνεύμα 
περιπέτειας και την επιθυμία να μάθει τι υπάρχει 
πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη δίψα 
για εξερεύνηση, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε
να επιτύχετε και πόσο μακριά μπορείτε να πάτε. 
Η σειρά προϊόντων 360 μοιρών της Yamaha σάς 
προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε και 
να μοιραστείτε μια ποιοτική σειρά μοναδικών 
εμπειριών σε στεριά, θάλασσα και χιόνι. Για να 
σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τι σας ενθουσιάζει 
πραγματικά, η Yamaha δημιούργησε μια 
εξειδικευμένη δικτυακή πύλη περιπέτειας που σας 
προσφέρει άμεση πρόσβαση σε έναν συναρπαστικό, 
αναπάντεχο και εκπληκτικό νέο κόσμο.

Η παγκόσμια online ταξιδιωτική πλατφόρμα 
Destination Yamaha Motor δίνει στους λάτρεις 
της περιπέτειας την ευκαιρία να ανεβάσουν 
την αδρεναλίνη τους και να ζήσουν στιγμές 
που θα θυμούνται για πάντα. Σε συνεργασία 
με κορυφαίους, εγκεκριμένους ταξιδιωτικούς 
συνεργάτες, η πλατφόρμα Destination Yamaha 
Motor σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση online 
για την απόλυτη περιπέτεια με μοτοσυκλέτα, quad, 
σκάφος ή όχημα χιονιού.

Με μια πλούσια επιλογή κάθε είδους εξορμήσεων, 
θα μπορέσετε να βρείτε μια μοναδική νέα 
εμπειρία που θα διευρύνει τους ορίζοντες και θα 
δοκιμάσει τα όριά σας. Παράλληλα, το γεγονός 
ότι κάθε συνεργάτης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
από την Destination Yamaha Motor σημαίνει ότι 
μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας με απόλυτη 
σιγουριά. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://
www.yamaha-motor.eu/gr/el/yamaha-motor.eu/
gr/el/experiences/#/και εμπνευστείτε για μια νέα 
περιπέτεια μαζί μας.





ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
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15123 Μαρούσι
+30 210-6293500

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και 
άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται 
μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV 
με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. 
Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. 
 Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμ-
μένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια 
του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση 
των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: 
αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επι-
φάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα 
χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστα-
τευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση 
οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι 
το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες 
οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορί-
ες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι 
προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα 
μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγρα-
φή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο 
είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 
12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.

Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Επίσημος Συνεργάτης


