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ACHIEVE
Total job satisfaction.

Designed for farmers, foresters and 
industrial users who value quality and 
durability, Yamaha’s trustworthy Utility 
models give you the power to make a wide 
range of daily chores easier and more 
enjoyable.

With their proven ability to perform a variety 
of tasks on the most challenging terrain, 
the Kodiak 700 and Kodiak 450 are some of 
the toughest and hardest working off road 
vehicles ever built. Rugged, reliable and 
comfortable, these user-friendly ATVs will 
transform your working day.

And with its spacious 3-seat layout and 
pallet-size cargo bed, the Viking Side-by-Side 
is the easiest, quickest and most efficient 
way to get the job done - even in the most 
inaccessible locations.



  

With Yamaha’s On-Command® system, you can switch from 2WD 
to 4WD on-the-fly, a great advantage that means you can enjoy 
seamless – and almost instant - transition from cruising to climbing. 
This Yamaha-exclusive system is activated by a simple button on the 
handle bar of Utility and Leisure ATV’s - and with an ergonomic dial 
knob on SxS models.

Yamaha’s Ultramatic transmission automatically provides the 
optimum drive ratio so instant power is always available. A sprag 
clutch engages when slowing down, giving downhill engine braking 
to the driven wheels, for controlled descents.

The Yamaha EFI system works with a micro-computer to ensure that 
a precisely metered flow of fuel/air mixture enters the engine’s 
combustion chamber at all times and under all conditions, to deliver 
an optimised mix of smooth power and economy.

Yamaha’s speed-sensitive EPS system greatly reduces the physical 
effort of steering while also assisting the rider control the ATV or 
Side-by-Side when encountering bumps and stones along the way. 
This extra comfort is particularly noticeable on longer working days.

All Yamaha Utility and Leisure ATVs - and all Side-by-Side models 
- have double A-arm independent front suspension as well as 
independent rear suspension. All our shock absorbers feature an 
adjustable spring pre-load facility and selected SxS models are also 
equipped with adjustable damping. These features help to easily 
adjust the machine to suit your personal riding style or cargo load 
and to fine-tune the suspension set-up for optimum performance.

The CVT drive line features Manual selection for Forward and 
Reverse. Including a High and Low ratio options for the forward 
gears as well as a Park position which mechanically locks the 
gearbox to prevent the wheels turning.

On selected Utility ATV models and all Leisure and SxS models, the 
Yamaha On-Command® system also features a Differential Lock 
which acts on the front wheels to give added traction in extreme 
conditions.

4WD CVT-type transmission Electronic Fuel Injection

Electric Power Steering Independent Suspension Gearbox drive selection

Differential Lock

The Yamaha Difference





 

Funksjonell, slitesterk 
og egnet for alt terreng.



 

Det er tøft å jobbe utendørs året rundt. Du vil trenge det beste utstyret og de 
mest hardføre samarbeidspartnerne for å få jobben gjort. Det er på tide å vurdere 
Viking som ditt redskap for et lettere liv!

Det romslige 3-seters oppsettet og gjennomgangsgulvet gir deg en komfortabel 
og trygg kjøretur hver gang, for deg og kollegene dine.  Dens doble fjeroppheng 
er egnet for det røffeste terrenget - mens den tippende lasteflaten på størrelse 
med en Euro-pall kan bære last på opptil 272 kg.

Den kommer utstyrt med vårt On-Command®kjøresystem med 2WD, 4WD og 
4WD med Diff Lock, og drevet av en 686cc-motor med høyt dreiemoment, så 
denne 3-seters Vikingen kan være det beste kjøpet du noensinne har gjort!

686cc motor med høyt dreiemoment
Ensylindermotoren 686cc med høyt dreiemoment 
produserer mye kontrollerbar kraft for effektiv 
off-road kjøring. Ultramatic® transmission følger 
med funksjoner som motorstopp for trygg 
nedgang på bratte og glatte bakker - mens du 
raskt kan velge 2WD, 4WD og Diff Lock modusene 
for å tilpasse det til forskjellige kjøreflater.

On-Command® system med 3 moduser
Viking er designet til bruk på mange diverse 
kjøreflater, og On-Command® systemet med 
3 moduser tilbyr 2WD, 4WD og 4WD med Diff 
Lock opsjoner som er tilpasset forskjellige 
typer terreng og værforhold. Den enkle 
rotasjonsbryteren lar sjåføren velge sin egen 
driftmodus på sekunder.

Electronic Fuel Injection (EFI)
Den pålitelige  686cc 4-slag 
enkeltsylindermotoren kommer med 
avanserte funksjoner som Electronic Fuel 
Injection-systemet, som sikrer en effektiv 
forbrenningsprosess for god gassrespons. 
I samspill med det smidde stempelet og 
forbrenningsdesing med demmet tak, kan EFI la 
Vikingmotoren drive et sterkt dreiemoment på 
lav rpm og med sterk og høy rpm ytelse

Electronic Power Steering (EPS)
Electronic Power Steering (EPS) sikrer lett føring 
selv med 3 passasjerer og full last ombord, og 
selv om du kjører på tunge flater som leirebunn. 
Når du velger 4WD med Diff Lock, vil EPS 
automatisk veksle til et annet program laget for å 
optimalisere styringskarakteristikkene.
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Viking EPS



 

Hent frem det vakre ved 
arbeidet.



 

Kodiak 700 EPS SE er designet for landbruk, skogbruk og industrielle brukere, som 
trenger et pålitelig nyttekjøretøy til hardt arbeid under tøffe forhold, og som gir 
overlegen ytelse - den er laget for alle dere som er #DRIVENBYRESULTS.

Drevet av Yamahas velprøvde MK II 686cc motor med høyt dreiemoment og med 
et kompakt understell med et behagelig sete som gir førerkomfort hele dagen, 
denne ekstraordinære arbeidshesten kan bære 140kg last pluss en fører - og taue 
opptil 600kg.

Den støysvake Ultramatic® CVT overføringen og 2WD/4WD systemet med Diff 
Lock gjør denne ATV-en perfekt til tauing og Yamaha EPS (Electric Power Steering) 
gjør arbeidsdagene så mye lettere.

MK II SOHC-motor på 686 cm³
De hardtytende Kodiak 700 EPS SE kommer med 
en kraftig storkapasitetsmotor som er klasseleder 
innen dreiemoment og kraftighet. Den kommer 
med en annengenerasjons MK II 686 motor 
SOHC 4-ventils sylinderhode, med EFI Throttle 
karosseri, fintunet ECU kartlegging, forbedret 
toleranse og andre oppdateringer, som gir lavere 
drivstofforbruk, økt dreiemoment - og smidigere 
motorisk ytelse.

On-Command 2WD/4WD/Diff-sperre
Kodiak 700 EPS SE-modellene er utstyrt med 
et brukervennlig On-Command®-system med 
2WD/4WD og 4WD med differensialsperre for full 
kontroll for raskt og effektiv skifte mellom 2WD 
og 4WD, eller til og med full Diff-sperre slik at du 
kan velge riktig alternativ i forhold til terreng og 
overflate.

Uavhengig fjærbrems og frontskivebrems
De kompakte, uavhengige doble A-armer og KYB 
støtdempere gir høyt komfortnivå, med god 
manøvrerbarhet som kan håndtere det mest 
ekstreme terrenget. Kodiak 700 EPS SE er utstyrt 
med frontskivebremser og en værforseglet 
bakbrems, for slitesterk og pålitelig bremsing.

Ultramatic®-girkasse
Yamahas bransjeledende Ultramatic®-
automatgirkasse er utstyrt med girvalgene 
høy, lav, revers og parkering og er et av de 
mest slitesterke og effektive CVT-systemene 
i ATV-verdenen. Det bruksorienterte giret gir 
utmerket trekkraft under lave hastigheter og 
firehjulsmotorbrudd som føles naturlig, noe 
som gir deg mer selvsikkerhet og kontroll når på 
nedoverbakker.

Copperhead Orange Metallic
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Kodiak 700 EPS SE



 

Hent frem det vakre ved 
arbeidet.



 

Brukervennlige Kodiak 700 leverer overlegen ytelse til enestående verdi. Den 
er designet for folk som jobber innen jordbruk, skogsarbeid og industri, og som 
trenger et solid kjøretøy til hardt arbeid under ekstreme forhold.

Den drives av en ny MK II 686cc-motor med høyt dreiemoment og har et kompakt 
chassis med et behagelig sete for god kjørekomfort under lange arbeidsdager. 
Denne arbeidshesten kan bære opptil 140 kg i tillegg til sjåføren, og den kan slepe 
opptil 600 kg.

Den jevngående Ultramatic® CVT-girkassen og 2WD/4WD mekanisk system gjør 
denne ATV-en ideell for sleping og heldagsarbeid.

MK II SOHC-motor på 686 cm³
Den hardtarbeidende Kodiak 700 EPS har en 
kraftig motor med høy kapasitet som leverer 
klassens beste dreiemoment og effekt. Den har 
en 2. generasjons MK II 686-motor SOHC med et 
4-ventilers topplokk. Sammen med et nytt EFI-
gasspjeld, en finjustert ECU-mapping, nøyaktige 
toleranser og andre oppdateringer, gir dette 
lavere drivstofforbruk, økt dreiemoment og en 
jevnere motorytelse.

On-Command 2WD/4WD/Diff-sperre
Kodiak 700 EPS-modellene er utstyrt med et 
brukervennlig On-Command®-system med 
2WD/4WD og 4WD med differensialsperre for full 
kontroll for raskt og effektiv skifte mellom 2WD 
og 4WD, eller til og med full Diff-sperre slik at du 
kan velge riktig alternativ i forhold til terreng og 
overflate.

Uavhengig oppheng, skivebremser foran
Kodiak 700 EPS har kompakte uavhengige, 
doble A-armer og KYB-dempere med lang 
fjæringsvei. Dette gir høy komfort og gode 
manøvreringsegenskaper, og den kan håndtere 
det mest ekstreme terrenget. Kodiak 700 er 
utstyrt med skivebremser foran og forseglet 
våtbrems bak, som sørger for slitesterk og 
pålitelig bremsing.

Ultramatic®-girkasse
Yamahas bransjeledende Ultramatic®-
automatgirkasse er utstyrt med girvalgene høy, 
lav, revers og parkering og er et av de mest 
slitesterke og effektive CVT-systemene i ATV-
verdenen. De arbeidsorienterte girene produserer 
unik trekkraft ved lave hastigheter. Kombinert 
med den naturlige følelsen av motorbremsing 
på alle hjulene gir dette en ekstra trygghet og 
kontroll i nedoverbakker.

Kodiak 700-standardmodellen har ikke servostyring, aluminiumslegeringsfelger, 2-tommers tilhengerfeste, digitale flerfunksjonelle instrumenter, On-Command®-kjøresystem og arbeidslys på styret. 
Denne Kodiak-modellen uten servostyring er kun tilgjengelig i fargene Solid Green, Yamaha Blue og Red Spirit.

Olive Green
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Kodiak 700 EPS



 

Hent frem det vakre ved 
arbeidet.



 

Kodiak er allerede det ledende navnet innen ATV-verdenen for ATV-er med stor 
kapasitet. Og nå tar vi den mellomstore brukskategorien til neste nivå med den 
røffe Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock.

Teknologien er lett å bruke, med fremragende holdbarhet, og Yamahas 
pålitelighet garanterer at Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock fikser selv de tøffeste 
jobbene i det mest ekstreme terrenget. Det industriledende On Command 
kjøresystemet lar deg bytte sømløst mellom 2WD,  4WD  og til og med 4WD 
med full Differential Lock, med bare et knappetrykk - og Ultramatic automatisk 
giroverføring gjør alle oppgaver mer avslappende og morsomme.

Når det gjelder komfort og bekvemmelighet, kommer ingenting i nærheten! Og 
når arbeidet er over, tilfører denne allsidige ATV-en ny dimensjon til den dyrebare 
fritiden din.

Yamaha EFI-motor på 421 cm³
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock er kraftig nok til å 
takle selv det tøffeste terrenget, takket være en 
421cc motor med en sylinder og væskeavkjøling, 
som gir masse smidig dreiemoment under lav 
revving. Det elektroniske innsprøytingssystemet 
sikrer lett start i varme eller kalde forhold på en 
rekke høyder, noe som gir pålitelig og økonomisk 
ytelse uansett hvor du går.

On-Command 2WD/4WD/Diff-sperre
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock modellene er utstyrt 
med et lettanvendelig On-Command® system 
med 2WD/4WD og 4WD med Diff Lock for full 
kontroll og rask og effektiv bytting mellom 
2WD og 4WD, eller til og med full diff lock, så 
du kan velge den riktige opsjonen som passer til 
terrenget og overflateforholdene.

KYB-gasstøtdempere med lang 
slaglengde foran og bak
Det nyutviklede allround uavhengige dobbel-
wishbone hjulopphenget gir 171 mm fjæringsvei 
for forhjulet og 189 mm fjæringsvei for bakhjulet, 
noe som gjør det enkel å kjøre i ekstremt terreng. 
Med sin evne til å absorbere alle humpene leverer 
de justerbare KYB-gassdemperne komfortabel 
kjøring hele dagen.

25-tommers dekk med vid mønsterbredde 
og aluminiumsfelger
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock er utstyrt med 
spesialutviklede fordekk og bakdekk montert 
på lettvektige felger i aluminium, slik at du kan 
finne den optimale trekkraften på selv det mest 
utfordrende terrenget. Med et dekkmønster til 
bruk i alle terreng, finner de ekstra brede AT25x8-
12-fordekkene og AT25x10-12-bakdekkene ekstra 
grep enten du kjører på gjørme, snø eller grus.

Armor Grey
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Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock



 

Hent frem det vakre ved 
arbeidet.



 

Kodiak er allerede det ledende navnet innen ATV-verdenen for ATV-er med stor 
kapasitet. Og nå tar vi den mellomstore arbeids-ATV-en til det neste nivået med 
den robuste Kodiak 450 EPS DL.

Yamahas teknologi, som er enkel å bruke, og den enestående holdbarheten lar 
Kodiak 450 EPS DL-modellen løse de tøffeste jobbene i ekstremt terreng. Det 
bransjeledende On Command-kjøresystemet lar deg veksle sømløst mellom 
2WD og 4WD med ett tastetrykk, og den Ultramatic-automatgirkassen gjør hver 
oppgave mer avslappende og hyggelig.

Når det gjelder komfort og bekvemmelighet, kommer ingenting i nærheten! Og 
når arbeidet er over, tilfører denne allsidige ATV-en ny dimensjon til den dyrebare 
fritiden din.

Yamaha EFI-motor på 421 cm³
Kodiak 450 EPS DL har kraften til å erobre 
det tøffeste terrenget, takket være den 
nye én-sylindrede væskekjølte motoren på 
421 cm³ som produserer rikelig med jevnt 
dreiemoment ved lavt turtall. Det elektroniske 
innsprøytingssystemet sikrer lett start i varme 
eller kalde forhold på en rekke høyder, noe som 
gir pålitelig og økonomisk ytelse uansett hvor du 
går.

On-Command 2WD/4WD/Diff-sperre
Kodiak 450 EPS DL-modellene er utstyrt med 
et brukervennlig On-Command®-system med 
2WD/4WD og 4WD med differensialsperre for full 
kontroll for raskt og effektiv skifte mellom 2WD 
og 4WD, eller til og med full differensialsperre 
som lar deg velge riktig alternativ for å passe til 
terreng og overflateforhold.

KYB-gasstøtdempere med lang 
slaglengde foran og bak
Det nyutviklede allround uavhengige dobbel-
wishbone hjulopphenget gir 171 mm fjæringsvei 
for forhjulet og 189 mm for bakhjulet, som gjør 
det enkelt for deg å kjøre i ekstremt terreng. Med 
sin evne til å absorbere alle humpene leverer 
de justerbare KYB-gassdemperne komfortabel 
kjøring hele dagen.

25-tommers dekk med vid mønsterbredde
Kodiak 450 EPS DL er utstyrt med spesialutviklede 
dekk foran og bak, slik at du finner optimalt 
veigrep selv i det mest utfordrende terrenget. 
Med et dekkmønster til bruk i alle terreng, 
finner de ekstra brede AT25x8-12-fordekkene og 
AT25x10-12-bakdekkene ekstra grep enten du 
kjører på gjørme, snø eller stein.

Olive Green
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Kodiak 450 EPS Diff Lock



 

Hent frem det vakre ved 
arbeidet.



 

Kodiak er allerede det ledende navnet innen ATV-verdenen for ATV-er med stor 
kapasitet. Og nå tar vi den mellomstore arbeids-ATV-en til det neste nivået med 
den robuste Kodiak 450.

Yamahas teknologi, som er enkel å bruke, og den enestående holdbarheten 
lar Kodiak 450-modellen løse de tøffeste jobbene i ekstremt terreng. Det 
bransjeledende On Command-kjøresystemet lar deg veksle sømløst mellom 
2WD og 4WD med ett tastetrykk, og den Ultramatic-automatgirkassen gjør hver 
oppgave mer avslappende og hyggelig.

Når det gjelder komfort og bekvemmelighet, kommer ingenting i nærheten! Og 
når arbeidet er over, tilfører denne allsidige ATV-en ny dimensjon til den dyrebare 
fritiden din.

Yamaha EFI-motor på 421 cm³
Kodiak 450 har kraften til å erobre de tøffeste 
terrengene, takket være den nye én-sylindrede 
væskekjølte motoren på 421 cm³ som produserer 
rikelig med jevnt dreiemoment ved lavt turtall. 
Det elektroniske innsprøytingssystemet sikrer 
lett start i varme eller kalde forhold på en rekke 
høyder, noe som gir pålitelig og økonomisk ytelse 
uansett hvor du går.

On-Command®2WD/4WD-drivsystem
Kodiak 450s bransjeledende On-Command®-
system lar deg veksle sømløst over til 4WD-
systemet med et enkelt tastetrykk, selv i terreng 
med mange bakker eller i glatte forhold. Og når 
du er på flatt eller lite utfordrende terreng kan 
du bytte tilbake til 2WD ved å trykke på knappen 
igjen, noe som gjør denne mellomstore arbeids-
ATV-en enkel og praktisk å bruke.

KYB-gasstøtdempere med lang 
slaglengde foran og bak
Det nyutviklede allround uavhengige dobbel-
wishbone hjulopphenget gir 171 mm fjæringsvei 
for forhjulet og 189 mm fjæringsvei for bakhjulet, 
noe som gjør det enkel å kjøre i ekstremt terreng. 
Med sin evne til å absorbere alle humpene leverer 
de justerbare KYB-gassdemperne komfortabel 
kjøring hele dagen.

25-tommers dekk med vid mønsterbredde
Kodiak 450 er utstyrt med spesielt utviklet 
dekk både foran og bak, slik at du kan finne 
optimal trekkevne selv på de mest utfordrende 
terrengene. Med et dekkmønster til bruk i alle 
terreng, finner de ekstra brede AT25x8-12-
fordekkene og AT25x10-12-bakdekkene ekstra 
grep enten du kjører på gjørme, snø eller stein.

Kodiak 450-standardmodellen har ikke elektronisk servostyring, aluminiumslegeringsfelger, 2-tommers tilhengerfeste, digitale multifunksjonsinstrumenter, On-Command®-kjøresystem og arbeidslys på 
styret. Denne Kodiak-modellen uten elektronisk servostyring er kun tilgjengelig i fargene Solid Green, Tan Camouflage og Red Spirit.
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Kodiak 450



 



 

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din 
Yamaha. Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Skjermbredder
B16-F15E0-V0-00

Utvidelse for bagasjebrett bak
B16-F48A0-V0-00

Utvidelse for bagasjebærer foran
B16-F48B0-V0-00

Lasterom bak
B16-F83P0-T0-00

Lasterom foran
B16-F83P0-V0-00

Rammeplate bak
2BG-F147F-01-00

Kraftig børstedeksel foran
B16-F84L0-V0-00

Beskyttelsesplate i plast
B16-F84N0-V0-00

Kraftig gripehåndtak bak
B16-F85E0-V0-00

Trailer Hitch
B3D-F28M0-V0-00

Feste for våpenkasse
B16-K750B-V0-00

WARN® HD-feste for plog
YME-85243-00-00

Beskyttelsesplate for midtramme
BB5-F11A0-V0-00

Beskyttelsesplate bak for A-arm
BB5-F21A0-V0-00

Beskyttelsesplate foran for A-arm
BB5-F31A0-V0-00

Beskyttelsesplater for fotbrett
BB5-F41A0-V0-00

Bakbremsbeskytter
BB5-F51A0-V0-00

Tilhengerfeste
B16-F85H0-V0-00

Yamaha glidende skrujern med 
T-håndtak
ACC-0SS58-40-67

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

WARN®-stålwire
YMD-60076-00-00

Kraftig børstedeksel foran
BB5-F85F0-V0-00

Feste for flere vinsjer
1XD-F28L0-V0-00

Varmehåndtak med høy/lav
DBY-ACC56-00-44

Kodiak 700 EPS SE Tilbehør Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock Tilbehør



 

Make it yours

When you’ve just chosen the right Yamaha 
ATV or Side-by-Side that best suits your 
needs, why would you want to outfit it with 
anything other than Yamaha Genuine Parts & 
Accessories?

We’ve created a diverse range of quality 
accessories engineered specially to fit your 
machine. You can expect the same level of 
quality and performance that goes into every 
Yamaha product we build.

So whether you use your Yamaha ATV or Side-
by-Side for work, leisure or competition, have 
just one or several Yamaha’s, there’s a Genuine 
Accessory that’s right for you.



 

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din 
Yamaha. Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Boks for lasteplan
1XD-F83P0-V0-00

Justerbare planskillebraketter
1XD-F85D0-V0-00

Feste for våpenkasse
1XD-K750B-V0-00

Skjermbredder
1XD-F15E0-V0-00

Mud flap Relocator
1XD-F16G0-V0-00

Yamaha glidende skrujern med 
T-håndtak
ACC-0SS58-40-67

WARN® Provantage 3500LB vinsj
SSV-F740C-V0-00

Skvettlapper
1XD-F16G0-V0-00

WARN Vantage 3000-vinsj
SSV-F740C-T0-00

Trailer Hitch
B3D-F28M0-V0-00

Feste for flere vinsjer
1XD-F28L0-V0-00

Feste foran for vinsj
1XD-F28M0-V0-00

WARN®-sett med syntetisk tau
YMD-72128-00-00

Metrisk verktøysett
ABA-METRC-00-00

WARN®-tau til plogløft
YMD-68560-00-00

Oppbevaringsboks under sete
1XD-F83P0-S0-00

Gulvmatter av gummi
1XD-F740B-V0-00

Midtkonsoll for sete
1XD-F83P0-R0-00

WARN®-grensekontroll for plog
YME-85950-00-00

Plogblad, 72”
42S-F85B0-V0-00

Viking EPS Tilbehør



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

 

Spesifikasjoner
Viking EPS Kodiak 700 EPS SE Kodiak 700 EPS

Motor
Motortype Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt, 4-ventilers Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt, 4-ventilers Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt, 4-ventilers

Slagvolum 686cc 686cc 686cc

Boring x slag 102.0 mm x 84.0 mm 102.0 mm x 84.0 mm 102.0 mm x 84.0 mm

Kompresjonsforhold 10.0 : 1 10.0 : 1 10.1 : 1

Smøresystem Wet sump Wet sump Wet sump

Drivstoffssystem Elektronisk bensininnspøytning Elektronisk bensininnspøytning Elektronisk bensininnspøytning

Tenningssystem TCI TCI TCI

Startsystem Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Fremdriftsystem Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch Ultramatic® girkasse med motorbrems på fram- og bakhjulet, 
H/L/N/R/P

Ultramatic® girkasse med motorbrems på fram- og bakhjulet, 
H/L/N/R/P

Drivsystem On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Kraftoverføring Kardan Kardan Kardan

Chassis
Fjæringssystem foran Independent double wishbone, 205 mm wheel travel Femtrinns justerbar forspenning, 180 mm slag, Uavhengig, 

dobbel A-arm
Femtrinns justerbar forspenning, 180 mm slag, Uavhengig, dobbel 

A-arm

Fjæringssystem bak Independent double wishbone, 205 mm wheel travel Femtrinns justerbar forspenning, 230 mm slag, Uavhengig, 
dobbel A-arm

Femtrinns justerbar forspenning, 230 mm slag, Uavhengig, dobbel 
A-arm

Bremser foran Dobbel hydraulisk skive Dobbel ventilert hydraulisk skive Dobbel ventilert hydraulisk skive

Bremser bak Dobbel hydraulisk skive Multi-disc wet rear brake in rear gearcase Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Dekk foran AT25x8-12NHS Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / steel wheels

Dekk bak AT25x10-12NHS Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / steel wheels

Dimensjoner
Lengde 3,100 mm 2,070 mm 2,070 mm

Bredde 1,570 mm 1,180 mm 1,180 mm

Høyde 1,925 mm 1,240 mm 1,240 mm

Akselavstand 2,135 mm 1,250 mm 1,250 mm

Svingradius 4.5m 3.2m 3.2m

Minimum bakkeklaring 300 mm 275 mm 275 mm

Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff) 613 n/a n/a

Bensintankskapasitet 36.7Liter 18.0Liter 18.0Liter

Oljekapasitet 2.6Liter 2.6Liter 2.6Liter

Setehøyde 792 mm 860 mm 860 mm

Lastekapasitet
Cargo bed 272kg n/a n/a

Bagasjebærer foran n/a 50kg 50kg

Bagasjebærer bak n/a 90kg 90kg



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

Motor
Motortype Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt

Slagvolum 421cc 421cc 421cc

Boring x slag 84.5 mm x 75.0 mm 84.5 mm x 75.0 mm 84.5 mm x 75.0 mm

Kompresjonsforhold 10.0 : 1 10.0 : 1 10.0 : 1

Smøresystem Wet sump Wet sump Wet sump

Drivstoffssystem EFI - 34mm Mikuni EFI - 34mm Mikuni EFI - 34mm Mikuni

Tenningssystem TCI TCI TCI

Startsystem Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Fremdriftsystem L/H/N/R/P, Ultramatic® girkasse med motorbrems 
på fram- og bakhjulet

Ultramatic® girkasse med motorbrems på 
fram- og bakhjulet, H/L/N/R/P

L/H/N/R/P, Ultramatic® girkasse med motorbrems 
på fram- og bakhjulet

Drivsystem On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD/4WD

Kraftoverføring Kardan Kardan Kardan

Chassis
Fjæringssystem foran Femtrinns justerbar forspenning, 171 mm wheel 

travel, Uavhengig, dobbel A-arm
Femtrinns justerbar forspenning, 171 mm wheel 

travel, Uavhengig, dobbel A-arm
Femtrinns justerbar forspenning, 171 mm wheel 

travel, Uavhengig, dobbel A-arm

Fjæringssystem bak Femtrinns justerbar forspenning, 189 mm wheel 
travel, Uavhengig, dobbel A-arm

Femtrinns justerbar forspenning, 189 mm wheel 
travel, Uavhengig, dobbel A-arm

Femtrinns justerbar forspenning, 189 mm wheel 
travel, Uavhengig, dobbel A-arm

Bremser foran Dobbel hydraulisk skive Dobbel hydraulisk skive Dobbel hydraulisk skive

Bremser bak Innebygd multiplate bakbrems Innebygd multiplate bakbrems Innebygd multiplate bakbrems

Dekk foran AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels AT25x8-12 / Aluminum Wheels

Dekk bak AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels AT25x10-12 / Aluminum Wheels

Dimensjoner
Lengde 2,035 mm 2,035 mm 2,035 mm

Bredde 1,180 mm 1,180 mm 1,180 mm

Høyde 1,160 mm 1,160 mm 1,160 mm

Akselavstand 1,240 mm 1,240 mm 1,240 mm

Svingradius 3.2m 3.2m 3.2m

Minimum bakkeklaring 245 mm 245 mm 245 mm

Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff) n/a n/a n/a

Bensintankskapasitet 14.0Liter 14.0Liter 14.0Liter

Oljekapasitet 2.6Liter 2.6Liter 2.6Liter

Setehøyde 855 mm 855 mm 855 mm

Lastekapasitet
Cargo bed n/a n/a n/a

Bagasjebærer foran 40kg 40kg 40kg

Bagasjebærer bak 80kg 80kg 80kg



 

Eventyret starter her

Eventyrlysten finnes i hver og en av oss, med 
et brennende ønske om å se hva som ligger 
bortenfor horisonten.   Det finnes ikke grenser 
for hva du kan oppnå eller hvor langt du kan 
nå med denne indre oppdagelseslysten.

Yamahas 360 grads produkttilbud gjør det 
mulig for deg å nyte og dele en ubrutt rekke 
av kvalitetsopplevelser på land, til sjøs og 
på snøen. Og for å hjelpe deg finne det 
produktet som virkelig revver hjertet ditt, 
har Yamaha skapt en opplevelsesportal for 
spesialister som gir deg direkte tilgang til 
en spennende, overraskende og givende ny 
verden.

Destination Yamaha Motor er en global 
online reiseplattform som gir alle everntyr-
søkere anledningen til å pumpe adrenalin og 
skape nye minner som vil vare evig. Gjennom 
samarbeid med godkjente reisebyråer, gjør 
Destination Yamaha Motor det mulig for deg å 
søke opp det ultimate eventyret online, enten 
det er med motorsykker, firehjulsdoning, båt 
eller snøscooter.

Med et mangfoldig utvalg av reisepakker, 
kan du finne en ny opplevelse som utvider 
horisontene dine og river deg ut av 
komfortsonen din - og du kan være sikker 
på at alle våre samarbeidspartnere er blitt 
sjekket og godkjent av Destination Yamaha 
Motor, så du kan booke dine reiser med full 
tillit til oss. Besøk https://destination-yamaha-
motor.eu/ nå og skap en spennende ny 
morgendag med oss.
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ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision. 
ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult 

supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Side-
by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to 

operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the 
owner’s manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side 
Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to 
operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces 

only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet, 
eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Side-

by-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don’t mix. Avoid excessive speed. And be particularly 
careful on difficult terrain. Please ‘tread lightly’: always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as 
country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course. 
For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and 
appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative 

purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders 
in this brochure are professionals: don’t attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month 

Limited Factory Warranty. See your dealer for details.

Følg oss på:

Forhandler

yamaha-motor.no Yamaha Motor Europe N.V., filial Norge, 

Sjøskogenveien 5, Pb 13,
NO-1429 Vinterbro

 


