
 

ATV i Side-by-Side użytkowe 2021



 



 

KORZYŚCI
Maksymalne zadowolenie z pracy

Niezawodne modele użytkowe Yamahy 
zaprojektowano z myślą o rolnikach, leśnikach 
i użytkownikach przemysłowych, którzy cenią 
sobie jakość i trwałość. Te mocarne maszyny 
ułatwiają i uprzyjemniają wykonywanie wielu 
codziennych zadań.

Kodiak 700 i Kodiak 450 to jedne 
z najsolidniejszych i najciężej pracujących 
terenowych pojazdów, jakie kiedykolwiek 
opracowano. Słyną ze swojej zdolności do 
skutecznego działania nawet w najtrudniejszym 
terenie. Są wytrzymałe, niezawodne i wygodne, 
a przy tym bardzo przyjazne w obsłudze, 
otwierając zupełnie nowe możliwości przed 
użytkownikami.

Dzięki przestronnemu wnętrzu 
z 3 siedzeniami i skrzyni ładunkowej 
mieszczącej standardową paletę, Side-by-Side 
Viking jest najwygodniejszym, najszybszym 
i najsprawniejszym pojazdem do wykonania 
powierzonych prac w nawet najbardziej 
niedostępnym terenie.

3



  

Układ jezdny Yamaha On-Command® umożliwia natychmiastowe 
przełączanie między napędem na 2 i 4 koła, przechodząc płynnie 
i niemal niezauważalnie pomiędzy jazdą po płaskim terenie 
i podjeżdżaniem na wzniesienia. 
Ten autorski system Yamahy aktywuje się zwykłym przyciskiem 
przy manetce w użytkowych i rekreacyjnych pojazdach ATV, 
a ergonomicznym pokrętłem w modelach Side-by-Side.

Automatyczna przekładnia Yamaha Ultramatic zapewnia optymalny 
stosunek przełożenia i ciągłą dostępność mocy. Sprzęgło 
sprężynowe włącza się podczas zwalniania, zapewniając kontrolę 
hamowania silnikiem podczas jazdy w dół.

Układ elektronicznego wtrysku paliwa Yamahy współpracuje 
z mikrokomputerem, aby w każdych warunkach zapewnić precyzyjne 
i ciągłe doprowadzanie mieszanki paliwa z powietrzem do komory 
spalania, umożliwiając tym samym optymalne połączenie mocy 
silnika z ekonomiką jazdy.

Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy EPS o sile zależnej 
od prędkości jazdy odczuwalnie zmniejsza wysiłek kierowania 
pojazdem ATV lub Side-by-Side, pozwalając zachować pełną kontrolę 
na wybojach czy przeszkodach. Większy komfort jest szczególnie 
odczuwalny podczas długiej, intensywnej jazdy.

Wszystkie oferowane przez Yamahę użytkowe i rekreacyjne 
pojazdy ATV oraz Side-by-Side (gdzie kierowca i pasażer siedzą 
obok siebie) są wyposażone w niezależne zawieszenie z dwoma 
trójkątnymi wahaczami oraz niezależne zawieszenie tylne. Wszystkie 
amortyzatory mają regulowane naprężenie wstępne sprężyn, 
a wybrane modele Side-by-Side również regulowane tłumienie. 
Funkcje te pozwalają łatwo dostosować pojazd do indywidualnego 
stylu jazdy lub obciążenia oraz precyzyjnie dostroić zawieszenie pod 
kątem optymalnego zachowania.

Przekładnia CVT pozwala na ręczny wybór biegu do przodu lub do 
tyłu. Oferuje także wysokie i niskie przełożenia dla jazdy do przodu 
i funkcję Park, w której mechaniczna blokada w skrzyni biegów 
uniemożliwia obrót kół.

W wybranych modelach użytkowych ATV oraz we wszystkich 
wersjach rekreacyjnych i Side-by-Side układ jezdny Yamaha 
On-Command® ma również blokadę mechanizmu różnicowego, 
która działa na przednie koła, zapewniając zwiększoną przyczepność 
w ekstremalnych warunkach.

Napęd 4WD Przekładnia typu CVT Elektroniczny układ wtrysku paliwa

Elektryczny układ wspomagania kierownicy Niezależne zawieszenie Wybór napędu przy pomocy skrzyni biegów

Blokada mechanizmu różnicowego

Czym wyróżnia się 
Yamaha?
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Funkcjonalność, 
trwałość i doskonałe 

właściwości terenowe.
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Idealny pojazd do całorocznych prac w terenie. Doskonały partner dla wszystkich, 
którzy cenią sprzęt najwyższej klasy, aby dobrze wykonywać swoją pracę. 
Przekonaj się, o ile łatwiej można pracować, korzystając z pomocy Vikinga!

Trzy wygodne siedzenia i podest o dużej powierzchni zapewniają komfort 
i bezpieczeństwo kierowcy oraz pasażerów. Zawieszenie z podwójnym wahaczem 
doskonale sprawdzi się w najcięższym terenie. Platforma ładunkowa ma wymiary 
typowej europalety i umożliwia przewóz ładunków o masie wynoszącej nawet 
272 kg.

Pojazd jest wyposażony w układ napędowy On-Command®, który oferuje tryb 
napędu na jedną oś (2WD), na dwie osie (4WD) oraz na dwie osie z blokadą 
mechanizmu różnicowego (4WD Diff Lock). Do napędu służy generujący wysoki 
moment obrotowy silnik o pojemności 686 cm³. 3-osobowy Viking to najlepszy 
zakup, jakiego możesz dokonać!

Silnik 686 cm³ o wysokim momencie 
obrotowym
Jednocylindrowy silnik 686 cm³ o wysokim 
momencie obrotowym generuje dużą moc, 
którą docenisz w każdym terenie. Przekładnia 
Ultramatic® została wyposażona w funkcję 
efektywnego hamowania silnikiem, co radykalnie 
podnosi bezpieczeństwo podczas zjazdów 
w warunkach niskiej przyczepności. Dostępne 
w każdej chwili tryby 2WD, 4WD i Diff Lock 
zapewniają pełną kontrolę na każdej nawierzchni.

System On-Command® z 3 trybami pracy
Viking jest przystosowany do jazdy po różnych 
typach nawierzchni. System On-Command® 
oferuje 3 tryby: 2WD, 4WD lub 4WD Diff Lock, 
aby umożliwić eksploatację pojazdu w każdych 
warunkach i w każdym terenie. Obrotowy 
przełącznik umożliwia błyskawiczną zmianę 
aktualnego trybu.

Elektroniczny układ wtrysku paliwa EFI 
(Electronic Fuel Injection)
Niezawodny, 4-suwowy, jednocylindrowy 
silnik o pojemności 686 cm³ jest wyposażony 
w zaawansowany elektroniczny układ wtrysku 
paliwa EFI, który gwarantuje wydajne spalanie 
mieszanki i doskonałą reakcję na zmianę położenia 
przepustnicy. W połączeniu z kutym tłokiem 
i odpowiednio ukształtowaną komorą spalania, 
układ EFI generuje bardzo wysoki moment 
obrotowy już w najniższym zakresie obrotów. 
W wysokim zakresie obrotów silnika kierowca 
dysponuje dużą mocą.

Elektroniczny układ wspomagania 
kierownicy EPS (Electronic Power 
Steering)
Nawet podczas jazdy we trzy osoby i z pełnym 
obciążeniem elektroniczne wspomaganie 
kierownicy (EPS) zapewnia lekkie i płynne 
działanie układu kierowniczego, w tym również na 
trudnym podłożu, takim jak np. glina.  Włączenie 
trybu 4WD Diff Lock powoduje automatyczne 
uruchomienie drugiego programu EPS, który 
optymalizuje działanie układu kierowniczego.

Olive Green

Yamaha Blue
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Uroki pracy.
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Kodiak 700 EPS SE został zaprojektowany z myślą o rolnikach, leśnikach 
i użytkownikach przemysłowych, którzy potrzebują wytrzymałego pojazdu do 
ciężkiej pracy w ekstremalnych warunkach. Jest łatwy w obsłudze i jednocześnie 
zapewnia najwyższe osiągi.

Ten niezwykły quad jest wyposażony w sprawdzony silnik Yamaha MK II 
o pojemności 686 cm³, generujący wysoki moment obrotowy, kompaktowe 
podwozie i miękkie, komfortowe siedzenie. Może przewieźć 140 kg ładunku, 
nie licząc kierowcy, i uciągnąć nawet 600 kg.

Płynna praca skrzyni biegów CVT Ultramatic® oraz układ 2WD/4WD z blokadą 
mechanizmu różnicowego sprawiają, że ten pojazd ATV idealnie nadaje się do 
holowania, a dzięki elektrycznemu układowi wspomagania kierownicy Yamahy 
(EPS) upraszcza życie.

Silnik MK II SOHC o pojemności 686 cm³
Kodiak 700 EPS SE jest wyposażony w potężny 
silnik o dużej pojemności zapewniający doskonałe 
osiągi i zapas momentu obrotowego. Dzięki 
silnikowi MK II drugiej generacji o pojemności 686 
cm³ z głowicą cylindrów typu SOHC z 4 zaworami, 
z korpusem przepustnicy EFI, precyzyjnie 
dostrojoną mapą modułu ECU, dostrojonym 
tolerancjom i innym modyfikacjom udało się 
zmniejszyć zużycie paliwa, zwiększyć moment 
obrotowy oraz zapewnić bardziej płynną pracę 
jednostki napędowej.

Napęd On-Command 2WD/4WD/blokada 
mechanizmu różnicowego
Kodiak 700 EPS SE jest wyposażony w łatwy 
w obsłudze układ On-Command® z napędem 
2WD/4WD i 4WD oraz blokadą mechanizmu 
różnicowego. Zapewnia on pełną kontrolę nad 
szybkim i wydajnym przełączaniem pomiędzy 
napędem 2WD i 4WD, a także pozwala na 
włączenie pełnej blokady mechanizmu 
różnicowego, dzięki czemu zyskujesz swobodę 
wyboru opcji konfiguracji napędu, która 
najbardziej odpowiada terenowi i podłożu.

Niezależne zawieszenie i przedni hamulec 
tarczowy
Niezależne, kompaktowe zawieszenie 
z podwójnym wahaczem typu A i amortyzatorami 
KYB o dużym skoku to gwarancja najwyższego 
komfortu i zwrotności nawet w najtrudniejszym 
terenie. Kodiak 700 EPS SE jest wyposażony 
w wytrzymały i wydajny układ hamulcowy – tarcze 
z przodu i zamknięty układ z tyłu.

Skrzynia biegów Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów Yamaha 
Ultramatic®, wyposażona w przełożenia drogowe, 
terenowe, neutralne, parkingowe oraz bieg 
wsteczny, jest jedną z najbardziej wytrzymałych 
i wydajnych przekładni CVT w świecie quadów. 
Przełożenia zestrojone pod kątem zastosowań 
użytkowych zapewniają dużą siłę uciągu przy 
niskich prędkościach i bardzo naturalne wyczucie 
hamowania silnikiem na wszystkich kołach, dając 
poczucie pewności i lepszą kontrolę podczas 
zjazdów.

Copperhead Orange Metallic
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Twój niezwykły 
pomocnik w pracy.
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Zaprojektowany z myślą o rolnikach, leśnikach i zastosowaniach przemysłowych, 
którzy potrzebują wytrzymałego pojazdu użytkowego do pracy w najcięższych 
warunkach. Przyjazny w obsłudze Kodiak 700 zapewnia najwyższe osiągi 
w atrakcyjnej cenie.

Ten niezwykły quad jest wyposażony w nowy silnik MK II o pojemności 686 cm³, 
generujący wysoki moment obrotowy, kompaktowe podwozie i miękkie, 
komfortowe siedzenie. Może przewieźć 140 kg ładunku, nie licząc kierowcy, 
i uciągnąć nawet 600 kg.

Płynnie pracująca skrzynia biegów CVT Ultramatic® i mechaniczny układ 
napędowy 2WD/4WD sprawiają, że pojazd idealnie nadaje się do holowania 
i codziennych prac.

Silnik MK II SOHC o pojemności 686 cm³
Kodiak 700 EPS jest wyposażony w potężny silnik 
o dużej pojemności zapewniający doskonałe osiągi 
i zapas momentu obrotowego. Dzięki silnikowi 
MK II drugiej generacji o pojemności 686 cm³ 
z głowicą cylindrów typu DOHC z 4 zaworami, 
z korpusem przepustnicy EFI, precyzyjnie 
dostrojoną mapą modułu ECU, dostrojonym 
tolerancjom i innym modyfikacjom udało się 
zmniejszyć zużycie paliwa, zwiększyć moment 
obrotowy oraz zapewnić bardziej płynną pracę 
jednostki napędowej.

Napęd On-Command 2WD/4WD/blokada 
mechanizmu różnicowego
Kodiak 700 EPS jest wyposażony w łatwy 
w obsłudze układ On-Command® z napędem 
2WD/4WD i 4WD oraz blokadą mechanizmu 
różnicowego. Zapewnia on pełną kontrolę nad 
szybkim i wydajnym przełączaniem pomiędzy 
napędem 2WD i 4WD, a także pozwala na 
włączenie pełnej blokady mechanizmu 
różnicowego, dzięki czemu zyskujesz swobodę 
wyboru opcji konfiguracji napędu, która 
najbardziej odpowiada terenowi i podłożu.

Niezależne zawieszenie, przedni hamulec 
tarczowy
Niezależne, kompaktowe zawieszenie 
z podwójnym wahaczem typu A i amortyzatorami 
KYB o dużym skoku to gwarancja najwyższego 
komfortu i zwrotności nawet w najtrudniejszym 
terenie. Kodiak 700 jest wyposażony 
w wytrzymały i wydajny układ hamulcowy – tarcze 
z przodu i zamknięty układ z tyłu.

Skrzynia biegów Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów Yamaha 
Ultramatic®, wyposażona w przełożenia drogowe, 
terenowe, neutralne, parkingowe oraz bieg 
wsteczny, jest jedną z najbardziej wytrzymałych 
i wydajnych przekładni CVT w świecie quadów. 
Przełożenia zestrojone pod kątem zastosowań 
użytkowych zapewniają dużą siłę uciągu przy 
niskich prędkościach i naturalne wyczucie 
hamowania silnikiem na wszystkich kołach, dając 
poczucie pewności i lepszą kontrolę podczas 
zjazdów.

Standardowy model Kodiak 700 nie jest wyposażony w felgi aluminiowe, 2-calowy hak holowniczy. Modele inne niż EPS są dostępne wyłącznie w kolorach Olive Green (zielony) i Blue (niebieski).

Olive Green

Blue

K
o

d
ia

k 
70

0 
E

P
S

 -
 A

T
V

Kodiak 700 EPS



 

Twój niezwykły 
pomocnik w pracy.
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Zaprojektowany z myślą o rolnikach, leśnikach i zastosowaniach przemysłowych, 
którzy potrzebują wytrzymałego pojazdu użytkowego do pracy w najcięższych 
warunkach. Przyjazny w obsłudze Kodiak 700 zapewnia najwyższe osiągi 
w atrakcyjnej cenie.

Ten niezwykły quad jest wyposażony w nowy silnik MK II o pojemności 686 
cm³, generujący wysoki moment obrotowy, kompaktowe podwozie i miękkie, 
komfortowe siedzenie. Może przewieźć 140 kg ładunku, nie licząc kierowcy, 
i uciągnąć nawet 600 kg.

Płynnie pracująca skrzynia biegów CVT Ultramatic® i mechaniczny układ 
napędowy 2WD/4WD sprawiają, że pojazd idealnie nadaje się do holowania 
i codziennych prac.

Silnik MK II SOHC o pojemności 686 cm³
Kodiak 700 jest wyposażony w potężny silnik 
o dużej pojemności zapewniający doskonałe osiągi 
i zapas momentu obrotowego. Dzięki silnikowi 
MK II drugiej generacji o pojemności 686 cm³ 
z głowicą cylindrów typu DOHC z 4 zaworami, 
z nowym korpusem przepustnicy EFI, precyzyjnie 
dostrojoną mapą modułu ECU, dostrojonym 
tolerancjom i innym modyfikacjom udało się 
zmniejszyć zużycie paliwa, zwiększyć moment 
obrotowy oraz zapewnić bardziej płynną pracę 
jednostki napędowej.

Mechaniczny układ 2WD/4WD
Zamontowana przy kierownicy mechaniczna 
dźwignia sprawia, że przełączanie między trybem 
2WD a 4WD przebiega szybko i sprawnie, co 
pozwala wybrać właściwą opcję dostosowaną do 
warunków w terenie.

Niezależne zawieszenie, przedni hamulec 
tarczowy
Niezależne, kompaktowe zawieszenie 
z podwójnym wahaczem typu A i amortyzatorami 
KYB o dużym skoku to gwarancja najwyższego 
komfortu i zwrotności, nawet w najtrudniejszym 
terenie. Kodiak 700 jest wyposażony 
w wytrzymały i wydajny układ hamulcowy – tarcze 
z przodu i zamknięty układ z tyłu.

Skrzynia biegów Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów Yamaha 
Ultramatic®, wyposażona w przełożenia drogowe, 
terenowe, neutralne, parkingowe oraz bieg 
wsteczny, jest jedną z najbardziej wytrzymałych 
i wydajnych przekładni CVT w świecie quadów. 
Przełożenia zestrojone pod kątem zastosowań 
użytkowych zapewniają dużą siłę uciągu przy 
niskich prędkościach i naturalne wyczucie 
hamowania silnikiem na wszystkich kołach, dając 
poczucie pewności i lepszą kontrolę podczas 
zjazdów.

Standardowy model Kodiak 700 nie jest wyposażony w system EPS, felgi aluminiowe, 2-calowy hak holowniczy, cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, układ On-Command® i dodatkowe światło robocze. 
Modele inne niż EPS są dostępne wyłącznie w kolorach Olive Green (zielony) i Ridge Red (czerwony).

Ridge Red

Olive Green
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Kodiak ma już ugruntowaną pozycję lidera w świecie quadów użytkowych o dużych 
pojemnościach. A teraz, dzięki solidnemu modelowi z blokadą mechanizmu 
różnicowego Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock, przenosimy klasę średniej wielkości 
quadów użytkowych na zupełnie nowy poziom.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność 
gwarantowana przez Yamahę sprawiają, że Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock 
doskonale sprawdza się nawet podczas najcięższych zadań w ekstremalnie 
trudnych warunkach. Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On Command 
dba o szybkie i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD, 4WD, nawet 
4WD z całkowitą blokadą mechanizmu różnicowego po naciśnięciu przycisku, 
a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie 
łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! A po zakończeniu pracy 
ten wszechstronny quad zapewni Ci rozrywkę na zupełnie nowym poziomie.

Silnik EFI o pojemności 421 cm³
Dzięki chłodzonemu cieczą, jednocylindrowemu 
silnikowi o pojemności 421 cm³, generującemu 
wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, 
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock ma wystarczającą 
moc, aby sprostać nawet najtrudniejszym 
warunkom terenowym. Elektroniczny układ 
wtrysku paliwa dba o bezproblemowe 
uruchamianie silnika w niskich i wysokich 
temperaturach bez względu na wysokość n.p.m., 
zapewniając ekonomiczną pracę i doskonałe osiągi 
na każdej pokonywanej trasie.

Napęd On-Command 2WD/4WD/blokada 
mechanizmu różnicowego
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze układ On-Command® 
z napędem 2WD/4WD i 4WD oraz blokadą 
mechanizmu różnicowego. Zapewnia on pełną 
kontrolę nad szybkim i wydajnym przełączaniem 
pomiędzy napędem 2WD i 4WD, a także pozwala 
na włączenie pełnej blokady mechanizmu 
różnicowego, dzięki czemu zyskujesz swobodę 
wyboru opcji konfiguracji napędu, która 
najbardziej odpowiada terenowi i podłożu.

Przednie i tylne amortyzatory gazowe 
KYB o dużym skoku
Wszechstronne, niezależne zawieszenie
z podwójnym wahaczem zapewnia skok 171 mm 
z przodu i 189 mm z tyłu, co znacznie ułatwia jazdę 
w ekstremalnie trudnym terenie Regulowane 
amortyzatory gazowe KYB doskonale pochłaniają 
nierówności, koleiny i inne przeszkody, co 
przekłada się na niezrównany komfort jazdy przez 
cały dzień.

25-calowe opony o szerokim bieżniku 
i aluminiowe koła
Aby zapewnić optymalną przyczepność nawet 
w najtrudniejszych warunkach terenowych, 
model Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock wyposażono 
w specjalne przednie i tylne opony zamontowane 
na lekkich, aluminiowych obręczach kół. Bardzo 
szerokie, terenowe opony – AT25x8-12 z przodu 
i AT25x10-12 z tyłu – dają jeszcze lepszą 
przyczepność podczas jazdy po błocie, śniegu 
i kamieniach.

Armor Grey

Camo
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Model Kodiak ma już ugruntowaną pozycję lidera w świecie quadów użytkowych 
o dużych pojemnościach. A teraz, dzięki solidnemu modelowi Kodiak 450 EPS DL, 
przenosimy klasę średniej wielkości quadów użytkowych na zupełnie nowy poziom.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność 
gwarantowana przez Yamahę sprawiają, że Kodiak 450 EPS DL doskonale 
sprawdza się podczas najcięższych zadań w ekstremalnie trudnych warunkach. 
Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On Command dba o szybkie 
i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD i 4WD za naciśnięciem przycisku, 
a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie 
łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! A po zakończeniu pracy 
ten wszechstronny quad zapewni Ci rozrywkę na zupełnie nowym poziomie.

Silnik EFI o pojemności 421 cm³
Dzięki chłodzonemu cieczą, jednocylindrowemu 
silnikowi o pojemności 421 cm³, generującemu 
wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, 
Kodiak 450 EPS Diff Lock ma wystarczającą moc, 
aby sprostać nawet najtrudniejszym warunkom 
terenowym. Elektroniczny układ wtrysku paliwa 
dba o bezproblemowe uruchamianie silnika 
w niskich i wysokich temperaturach bez względu 
na wysokość n.p.m., zapewniając ekonomiczną 
pracę i doskonałe osiągi na każdej pokonywanej 
trasie.

Napęd On-Command 2WD/4WD/blokada 
mechanizmu różnicowego
Kodiak 450 EPS Diff Lock jest wyposażony 
w łatwy w obsłudze układ On-Command® 
z napędem 2WD/4WD i 4WD oraz blokadą 
mechanizmu różnicowego. Zapewnia on pełną 
kontrolę nad szybkim i wydajnym przełączaniem 
pomiędzy napędem 2WD i 4WD, a także pozwala 
na włączenie pełnej blokady mechanizmu 
różnicowego, dzięki czemu zyskujesz swobodę 
wyboru opcji konfiguracji napędu, która 
najbardziej odpowiada terenowi i podłożu.

Przednie i tylne amortyzatory gazowe 
KYB o dużym skoku
Wszechstronne, niezależne zawieszenie 
z podwójnym wahaczem zapewnia skok 171 mm 
z przodu i 189 mm z tyłu, co znacznie ułatwia jazdę 
w ekstremalnie trudnym terenie. Regulowane 
amortyzatory gazowe KYB doskonale pochłaniają 
nierówności, koleiny i inne przeszkody, co 
przekłada się na niezrównany komfort jazdy przez 
cały dzień.

25-calowe opony o szerokim bieżniku
Aby zapewnić optymalną przyczepność nawet 
w najtrudniejszych warunkach terenowych, 
Kodiak 450 EPS Diff Lock jest wyposażony 
w specjalne przednie i tylne opony. Bardzo 
szerokie, terenowe opony – AT25x8-12 z przodu 
i AT25x10-12 z tyłu – dają jeszcze lepszą 
przyczepność podczas jazdy po błocie, śniegu 
i kamieniach.

Olive Green

Blue Tan Camouflage
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Kodiak ma już ugruntowaną pozycję lidera w świecie quadów użytkowych o dużych 
pojemnościach. A teraz, dzięki solidnemu modelowi Kodiak 450, przenosimy klasę 
średniej wielkości quadów użytkowych na zupełnie nowy poziom.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność 
gwarantowana przez Yamahę sprawiają, że Kodiak 450 doskonale sprawdza 
się podczas najcięższych zadań w ekstremalnie trudnych warunkach. 
Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On-Command dba o szybkie 
i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD i 4WD za naciśnięciem przycisku, 
a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie 
łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! A po zakończeniu pracy 
ten wszechstronny quad zapewni Ci rozrywkę na zupełnie nowym poziomie.

Silnik EFI o pojemności 421 cm³
Dzięki chłodzonemu cieczą, jednocylindrowemu 
silnikowi o pojemności 421 cm³, generującemu 
wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, 
Kodiak 450 ma wystarczającą moc, aby sprostać 
nawet najtrudniejszym warunkom terenowym. 
Elektroniczny układ wtrysku paliwa dba o 
bezproblemowe uruchamianie silnika w niskich 
i wysokich temperaturach bez względu na 
wysokość n.p.m., zapewniając ekonomiczną pracę 
i doskonałe osiągi na każdej pokonywanej trasie.

Układ przeniesienia napędu 
On-Command® 2WD/4WD
W terenie pagórkowatym lub na śliskiej 
nawierzchni wiodący w branży układ przeniesienia 
napędu On-Command® w modelu Kodiak 450 
umożliwia płynne, natychmiastowe przełączanie 
na tryb 4WD za naciśnięciem przycisku. A gdy 
jedziesz po płaskim lub niewymagającym terenie, 
kolejne naciśnięcie przycisku umożliwia powrót 
do trybu 2WD, dzięki czemu ten średniej wielkości 
quad jest naprawdę łatwy w obsłudze i niezwykle 
praktyczny.

Przednie i tylne amortyzatory gazowe 
KYB o dużym skoku
Wszechstronne, niezależne zawieszenie 
z podwójnym wahaczem zapewnia skok 171 mm 
z przodu i 189 mm z tyłu, co znacznie ułatwia jazdę 
w ekstremalnie trudnym terenie. Regulowane 
amortyzatory gazowe KYB doskonale pochłaniają 
nierówności, koleiny i inne przeszkody, co 
przekłada się na niezrównany komfort jazdy przez 
cały dzień.

25-calowe opony o szerokim bieżniku
Aby zapewnić optymalną przyczepność nawet 
w najtrudniejszych warunkach terenowych, 
Kodiak 450 jest wyposażony w specjalne przednie 
i tylne opony. Bardzo szerokie, terenowe opony 
– AT25x8-12 z przodu i AT25x10-12 z tyłu – dają 
jeszcze lepszą przyczepność podczas jazdy po 
błocie, śniegu i kamieniach.

Standardowy model Kodiak 450 nie jest wyposażony w system EPS, felgi aluminiowe, 2-calowy hak holowniczy, cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, układ On-Command® i dodatkowe światło robocze. 
Modele inne niż EPS są dostępne wyłącznie w kolorach Olive Green (zielony) i Ridge Red (czerwony).

Olive Green

Ridge Red
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Poszerzenia błotników
B16-F15E0-V0-00

Tylna barierka bagażnika
B16-F48A0-V0-00

Przednia barierka bagażnika
B16-F48B0-V0-00

Tylny kufer bagażowy
B16-F83P0-T0-00

Przedni kufer bagażowy
B16-F83P0-V0-00

Tylna osłona ochronna
2BG-F147F-01-00

Wzmocniona przednia osłona
B16-F84L0-V0-00

Dolna osłona z tworzywa 
sztucznego.
B16-F84N0-V0-00

Wzmocniona tylna osłona
B16-F85E0-V0-00

Zestaw montażowy haka
B3D-F28M0-V0-00

Mocowanie futerału na broń Gun 
Boot
B16-K750B-V0-00

Mocowanie pługa WARN® 
o zwiększonej wytrzymałości
YME-85243-00-00

Płyta zabezpieczająca środkową 
część ramy
BB5-F11A0-V0-00

Płyta zabezpieczająca tylny wahacz
BB5-F21A0-V0-00

Tylna płyta zabezpieczająca 
wahacz
BB5-F31A0-V0-00

Płyty zabezpieczające podest
BB5-F41A0-V0-00

Osłona tylnego hamulca
BB5-F51A0-V0-00

Zestaw haka holowniczego
B16-F85H0-V0-00

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Wyciągarka WARN® ProVantage 
2500 ST
ABA-F740C-VE-00

Lina stalowa WARN®

YMD-60076-00-00

Wzmocniona przednia osłona
BB5-F85F0-V0-00

Multi-uchwyt wyciągarki
1XD-F28L0-V0-00

Podgrzewane manetki Hi/Lo
DBY-ACC56-00-44

Akcesoria Kodiak 700 EPS SE Akcesoria Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock
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Stwórz własny pojazd

Skoro nabyłeś odpowiedni ATV lub Side-by-
Side marki Yamaha, dlaczego nie doposażyć go 
w oryginalne części i akcesoria?

Stworzyliśmy bogatą ofertę wysokiej jakości 
dodatków przeznaczonych specjalnie do 
Twojego pojazdu. Możesz mieć pewność, że 
każdy z nich charakteryzuje się najwyższą 
jakością i parametrami, z jakich znane są 
wszystkie produkty marki Yamaha.

Niezależnie od tego, czy używasz ATV czy 
Side-by-Side do pracy, wypoczynku, sportu, 
czy posiadasz jeden pojazd lub wiele, 
w naszej ofercie mamy oryginalne akcesoria 
dopasowane do Twoich potrzeb.
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Kufer bagażowy
1XD-F83P0-V0-00

Regulowana przegroda bagażnika
1XD-F85D0-V0-00

Uchwyt na futerał na broń Gun 
Boot
1XD-K750B-V0-00

Poszerzenia błotników
1XD-F15E0-V0-00

Osłona błotna
1XD-F16G0-V0-00

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Wyciągarka Provantage 3500LB 
firmy WARN®

SSV-F740C-V0-00

Chlapacze
1XD-F16G0-V0-00

Wyciągarka WARN Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00

Zestaw montażowy haka
B3D-F28M0-V0-00

Multi-uchwyt wyciągarki
1XD-F28L0-V0-00

Przedni uchwyt wyciągarki
1XD-F28M0-V0-00

Zestaw z linką WARN® z tworzywa 
sztucznego
YMD-72128-00-00

Zestaw narzędzi metrycznych
ABA-METRC-00-00

Linka do podnoszenia pługa 
WARN®

YMD-68560-00-00

Kufer bagażowy pod siedzenie
1XD-F83P0-S0-00

Gumowe maty podłogowe
1XD-F740B-V0-00

Konsola środkowego fotela
1XD-F83P0-R0-00

Mechanizm kontroli podnoszenia 
pługa WARN®

YME-85950-00-00

Łopata pługa 72”
42S-F85B0-V0-00

Akcesoria Viking EPS
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Viking EPS Kodiak 700 EPS SE Kodiak 700 EPS Kodiak 700

Silnik

Typ silnika 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 
4-zaworowy

1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 
4-zaworowy

1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC, 
4-zaworowy

Pojemność 686 cm3 686 cm3 686 cm3 686 cm3

Średnica x skok tłoka 102,0 mm x 84,0 mm 102,0 mm x 84,0 mm 102,0 mm x 84,0 mm 102,0 mm x 84,0 mm

Stopień sprężania 10,0 : 1 10,1 : 1 10,1 : 1 10,1 : 1

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa 

Układ zapłonowy TCI TCI TCI TCI

Rozrusznik Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® CVT, sprzęgło odśrodkowe Yamaha Ultramatic® CVT, automatyczna pasowa Yamaha Ultramatic® CVT, automatyczna pasowa Yamaha Ultramatic® CVT, automatyczna pasowa

Napęd On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału Dźwignia ręczna - 2WD, 4WD

Napęd końcowy Wał Wał Wał Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi, skok 205 mm
Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 180 mm, 
5 ustawień napięcia wstępnego

Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 180 mm, 
5 ustawień napięcia wstępnego

Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 180 mm

Układ tylnego zawieszenia Niezależny, podwójny wahacz poprzeczny, skok 205 mm Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 230 mm Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 230 mm Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 230 mm

Hamulce przednie 2 x hydrauliczny, tarczowy, chłodzony powietrzem Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, chłodzony powietrzem Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, chłodzony powietrzem Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, chłodzony powietrzem

Hamulce tylne 2 x hydrauliczny, tarczowy, chłodzony powietrzem Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy

Ogumienie przednie AT25x8-12NHS Maxxis MU19 AT25x8-12, felgi stalowe Maxxis MU19 AT25x8-12, felgi stalowe Maxxis MU19 AT25x8-12, felgi stalowe

Ogumienie tylne AT25x10-12NHS Maxxis MU19, AT25x10-12, felgi stalowe Maxxis MU19, AT25x10-12, felgi stalowe Maxxis MU19, AT25x10-12, felgi stalowe

Wymiary

Długość całkowita 3 100 mm 2 070 mm 2 070 mm 2 070 mm

Szerokość całkowita 1 570 mm 1 180 mm 1 180 mm 1 180 mm

Wysokość całkowita 1 925 mm 1 240 mm 1 240 mm 1 240 mm

Wysokość kanapy 792 mm 860 mm 860 mm 860 mm

Rozstaw osi 2 135 mm 1 250 mm 1 250 mm 1 250 mm

Minimalny prześwit 300 mm 275 mm 275 mm 275 mm

Min. promień skrętu 4,5 m 3,2 m 3,2 m 3,2 m

Masa w stanie gotowym do jazdy 
(wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

613 kg 18,0 litrów 18,0 litrów 18,0 litrów

Pojemność zbiornika paliwa 36,7 litra 2,6 litra 2,6 litra 2,6 litra

Pojemność zbiornika oleju 2,6 litra 50 kg 50 kg 50 kg

Część załadunkowa 272 kg 90 kg 90 kg 90 kg

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy Typ Ackermann ze wspomaganiem elektrycznym Typ Ackerman ze wspomaganiem elektrycznym Typ Ackerman ze wspomaganiem elektrycznym  Typ Ackerman 

Dane techniczne
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Dane techniczne

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock Kodiak 450 EPS Diff Lock Kodiak 450

Silnik

Typ silnika 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność 421 cm3 421 cm3 421 cm3

Średnica x skok tłoka 84,5 mm x 75,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm

Stopień sprężania 10,0 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Mikuni 34 mm Wtrysk paliwa Mikuni 34 mm Wtrysk paliwa Mikuni 34 mm

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® z paskiem klinowym Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® z paskiem klinowym Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® z paskiem klinowym

Napęd On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału On-Command® 2WD, 4WD

Napęd końcowy Wał Wał Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Układ tylnego zawieszenia
Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 5 ustawień napięcia wstępnego, skok 
189 mm 

Hamulec przedni Podwójny, hydrauliczny, tarczowy Podwójny, hydrauliczny, tarczowy Podwójny, hydrauliczny, tarczowy

Hamulec tylny Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy

Ogumienie przednie Maxxis AT25x8-12, felgi aluminiowe Maxxis AT25x8-12, felgi stalowe Maxxis AT25x8-12, felgi aluminiowe

Ogumienie tylne Maxxis AT25x10-12, felgi aluminiowe Maxxis AT25x10-12, felgi stalowe Maxxis AT25x10-12, felgi aluminiowe

Wymiary

Długość całkowita 2 035 mm 2 035 mm 2 035 mm

Szerokość całkowita 1 180 mm 1 180 mm 1 180 mm

Wysokość całkowita 1 160 mm 1 160 mm 1 160 mm

Wysokość kanapy 855 mm 855 mm 855 mm

Rozstaw osi 1 240 mm 1 240 mm 1 240 mm

Minimalny prześwit 245 mm 245 mm 245 mm

Min. promień skrętu 3,2 m 3,2 m 3,2 m

Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów 14 litrów 14 litrów

Pojemność zbiornika oleju 2,6 litra 2,6 litra 2,6 litra

Bagażnik przedni 40 kg 40 kg 40 kg

Bagażnik tylny 80 kg 80 kg 80 kg

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy Typ Ackerman ze wspomaganiem elektrycznym Typ Ackerman ze wspomaganiem elektrycznym Typ Ackerman 
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Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie duch przygody 
i palące pragnienie, aby dowiedzieć się, co 
kryje się za horyzontem. Ta wrodzona pasja 
odkrywania sprawia, że nie ma granic tego, co 
możesz osiągnąć i jak daleko możesz zajść.

Kompletna gama produktów Yamahy pozwala 
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości 
przeżyciami na lądzie, wodzie lub śniegu. 
Aby pomóc Ci dowiedzieć się, co naprawdę 
sprawia, że Twoje serce zaczyna bić szybciej, 
Yamaha utworzyła portal dla miłośników 
przygód, który zapewnia natychmiastowy 
dostęp do ekscytującego, zaskakującego 
i inspirującego świata.

Destination Yamaha Motor to globalna, 
internetowa platforma podróżnicza, która 
daje każdemu poszukiwaczowi emocji szansę 
poczucia przypływu adrenaliny i tworzenia 
nowych wspomnień, które będą trwać wiecznie. 
Dzięki współpracy z czołowymi, sprawdzonymi 
biurami podróży portal Destination Yamaha 
Motor umożliwia wyszukiwanie online 
najlepszych przygód, które możesz przeżyć 
podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem, 
łodzią lub skuterem śnieżnym.

Wyjątkowo różnorodna oferta wycieczek 
pozwala znaleźć nowe doświadczenia, które 
poszerzą Twoje horyzonty i wyrwą Cię ze 
strefy komfortu. Każde biuro podróży zostało 
sprawdzone i zatwierdzone przez portal 
Destination Yamaha Motor, co oznacza, że 
możesz dokonać rezerwacji bez żadnych obaw. 
Odwiedź stronę https://destination-yamaha-
motor.eu/ już dziś, aby wyruszyć w pełną 
przygód przyszłość razem z nami.26
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Oświadczenie:
ATV wyposażone w silniki o pojemności do 70 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia, 

które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. ATV wyposażone w silniki 
o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia, które mogą prowadzić 
pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. ATV wyposażone w silniki o pojemności powyżej 

90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Każdy pojazd ATV i Side-by-Side został 
zaprojektowany do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia dotyczące 

parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W celu 
zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa użytkownika w żadnym wypadku 

nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy 
quadów odbyli wcześniej odpowiednie przeszkolenie. Jazda ATV może być niebezpieczna. Dla własnego 

bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. ATV są przeznaczone wyłącznie do jazdy 
terenowej. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. 

Podczas jazdy zawsze bądź ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. 
Nie należy przewozić na ATV pasażerów. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu 

po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Należy zawsze zachować bezpieczną 
prędkość i szczególną ostrożność podczas jazdy w trudnym terenie. Należy zachować rozwagę: w każdych 

warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących 
przepisów krajowych i lokalnych. Wygląd produktów Yamaha może się zmieniać bez uprzedzenia, 

a pokazane tutaj zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią umownych opisów produktów. Kierowcy 
przedstawieni w niniejszej broszurze są profesjonalistami i nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy 

ATV i Side-by-Side są objęte 12-miesięczną gwarancją fabryczną. Szczegółowe informacje są dostępne 
u Autoryzowanych Dealerów Yamaha.
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