2021 Utility ATV and Side-by-Side

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.

The Yamaha Difference

4WD
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.

Electric Power Steering
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.

Differential Lock
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.

CVT-type transmission
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.

Independent Suspension
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.

Electronic Fuel Injection
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.

Gearbox drive selection
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.

Funktionalitet,
driftsäkerhet och
köregenskaper.

Viking EPS
Det kan vara tufft att arbeta utomhus året runt. Du behöver den bästa
utrustningen och tuffaste arbetskamraten för att få jobbet gjort. Så det är dags
att se hur Viking kan göra ditt liv lite lättare!
Den rymliga 3-sitsutformningen och det plana golvet säkerställer att varje
arbetspass blir säkert för dig och dina kollegor. Fjädringen med dubbla A-armar är
redo att ta sig an den svåraste terrängen – och det stora tippbara flaket har plats
för en EU-pall och kan ta laster upp till 272 kg.

Viking EPS - SxS

3-sitsiga Viking är utrustad med vårt On-Command® drivsystem med 2-hjulsdrift,
4-hjulsdrift och 4-hjulsdrift med differentialspärr, och drivs av en stark 686 ccmotor – den kan vara det bästa köp du någonsin gjort!

Olive Green

Kraftfull 686 cc-motor med massivt
vridmoment
Den starka encylindriga 686 cc-motorn
utvecklar massor av kontrollerbar kraft för
effektiv terrängkörning. För utökad kontroll
i utförsbackar har Ultramatic®-växellådan
en motorbromsfunktion - och 2-hjulsdrift-,
4-hjulsdrift och differentialspärrlägena kan
snabbt väljas för att passa olika underlag.

Elektrisk servostyrning (EPS)

Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

3-läges On-Command®-system

Den elektriska servostyrningen (EPS)
säkerställer att styrningen känns lätt även med
tre passagerare och full last eller vid körning i
terräng. När 4-hjulsdrift med differentialspärr
väljs kopplar EPS automatiskt in ett styrprogram
som ökar kraften i servosystemet. Det ger lättare
styrning vid svårare terräng.

Den pålitliga encylindriga 4-taktsmotorn
med 686 cc har ett avancerat elektroniskt
bränsleinsprutningssystem som ger effektiv
förbränning och bra gasrespons. Tillsammans med
den nya smidda kolven och förbränningsrummets
utformning gör EFI systemet att Vikingmotorn
utvecklar kraftigt vridmoment vid lågt varvtal på
samma gång som den har bra prestanda vid höga
varvtal.

Viking är utformad för användning på många
olika underlag, och med 3-läges On-Command®systemet kan 2-hjulsdrift, 4-hjulsdrift eller
4-hjulsdrift med differentialspärr väljas för att
passa olika terräng- och väderförhållanden. Det
enkla vridreglaget ger föraren möjlighet att
sekundsnabbt välja sitt önskade drivläge.

The beauty of work.

Kodiak 700 EPS SE
Den användarvänliga Kodiak 700 EPS SE är konstruerad för jordbrukare,
skogsägare och användare som behöver ett robust arbetsfordon som klarar
tungt arbete. Den levererar överlägsen prestanda och är gjord för alla som är
#DRIVENBYRESULTS.

Camo

Denna extraordinära arbetsmaskin drivs av Yamahas välbeprövade MK II-motor
med 686cc och har ett kompakt chassi med ett bekvämt säte för komfort under
hela dagen. Den klarar en last på 140 kg plus förare - och kan dra upp till 600 kg.

Copperhead Orange Metallic

MK II SOHC-motor på 686 cc

Ultramatic®-växellåda

Individuell fjädring & skivbromsar fram

On-Command 2WD/4WD/differentialspärr

Kodiak 700 EPS SE har en kraftfull motor med
stor slagvolym som ger högsta vridmoment och
effekt i sin klass. Den nya generationens MK II
686-motor med SOHC 4-ventilstopplock, EFIspjällhus, finjusterad ECU-mappning, förfinade
toleransnivåer och andra förbättringar som ger
lägre bränsleförbrukning, ökat vridmoment - och
förbättrade motorprestanda.

Yamahas branschledande automatväxellåda
Ultramatic® med hög- och lågväxel, back, friläge
och parkeringsläge är ett av de mest tåliga och
effektiva CVT-systemen för fyrhjulingar. Den
lägre utväxlingen ger utmärkt dragkraft vid låga
hastigheter och fyrhjulsmotorbroms med väldigt
naturlig känsla. Detta ger ökad trygghet och
kontroll i nedförsbackar.

De kompakta separata dubbla A-bärarmarna och
KYB-stötdämparna med lång slaglängd på Kodiak
700 EPS SE ger bättre komfort i kombination
med smidiga köregenskaper och klarar den mest
krävande terräng. För konsekvent och tillförlitlig
bromsförmåga är Kodiak 700 EPS SE utrustad
med skivbromsar fram och inkapslad bakbroms.

Kodiak 700 EPS SE modellen har ett lätthanterligt
On-Command®-system med 2WD/4WD och 4WD
med differentialspärr för full kontroll och snabb
växling mellan två- och fyrhjulsdrift, eller till och
med full differentialspärr så att du kan välja rätt
alternativ för terrängen eller underlaget.

Kodiak 700 EPS SE - ATV

Den smidiga CVT-växellådan Ultramatic® och systemet med 2- eller 4-hjulsdrift
och Diff Lock gör denna ATV till ett perfekt arbetsredskap, och Yamaha EPS
(elektrisk servostyrning) gör varje arbetsdag lite enklare.

The beauty of work.

Kodiak 700 EPS
Den är byggd för tufft arbete inom lantbruk, skogsbruk och andra näringar där
man behöver ett robust arbetsfordon för hårt arbete under extrema förhållanden.
Den användarvänliga Kodiak 700 kombinerar överlägsna prestanda med
enastående egenskaper.
Helt ny MK II-motor på 686 kubik med högt vridmoment – och ett kompakt chassi
med hög komfort för bekväma dagslånga arbetspass. Du kan lasta upp till 140 kg
plus förare, och dra upp till 600 kg.

Kodiak 700 EPS - ATV

Den smidiga Ultramatic® CVT-växellådan och det mekaniska 2WD/4WD-systemet
gör den här fyrhjulingen perfekt för arbete hela dagen.

Olive Green

MK II SOHC-motor på 686 kubik

Ultramatic®-transmission

Individuell fjädring, skivbromsar fram

On-Command 2WD/4WD/differentialspärr

Kodiak 700 EPS klarar hårt arbete och har
en kraftfull motor med stor slagvolym som
ger högsta vridmoment och effekt i sin klass.
Andra generationens MK II SOHC-motor på
686 kubik med 4-ventilstopplock, nytt EFIspjällhus, finjusterad ECU-mappning, förfinade
toleransnivåer och andra förbättringar ger
lägre bränsleförbrukning, ökat vridmoment och
mjukare motorprestanda.

Yamahas branschledande automatväxellåda
Ultramatic® med hög- och lågväxel, back, friläge
och parkeringsläge är ett av de mest tåliga och
effektiva CVT-systemen för fyrhjulingar. De
praktiska växlarna ger stark dragkraft i låga
hastigheter och naturlig fyrhjulsmotorbroms.
Detta ger ökad trygghet och bättre kontroll i
nedförsbackar.

De kompakta separata dubbla A-bärarmarna
på Kodiak 700 EPS och KYB-stötdämparna med
lång slaglängd ger bättre komfort i kombination
med smidiga köregenskaper och klarar den mest
krävande terräng. För konsekvent och tillförlitlig
bromsförmåga är Kodiak 700 utrustad med
skivbromsar fram och inkapslad bakbroms.

Kodiak 700 EPS-modellen har ett lätthanterligt
On-Command®-system med 2WD/4WD och 4WD
med differentialspärr för full kontroll och snabb
växling mellan två- och fyrhjulsdrift, eller till och
med full differentialspärr så att du kan välja rätt
alternativ för terrängen eller underlaget.

Standardmodellen av Kodiak 700 har inte EPS, lättmetallfälgar, 2-tums dragkroksfäste, digital multifunktionsinstrumentering, On-Command®-drivning och extra arbetsbelysning. Den här Kodiak-modellen
utan EPS finns endast i färgerna Solid Green, Yamaha Blue och Red Spirit.

The beauty of work.

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock
Kodiak är redan ett av de ledande namnen bland kraftfulla fyrhjulingar. Robusta
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock tar kategorin medelstora fyrhjulingar till nästa nivå.
Med dess användarvänliga teknik, enastående hållbarhet och Yamahas pålitlighet
klarar Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock av de tuffaste jobben i extrem terräng. Det
branschledande On Command-drivsystemet ger dig möjlighet att enkelt växla
mellan två- och fyrhjulsdrift och till och med fyrhjulsdrift med full Diff Lock med
en enda knapptryckning - och automatväxellådan Ultramatic gör varje uppgift
lättare.

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock - ATV

Inget annat är så bekvämt. När jobbet är gjort får fritiden en ny dimension med
denna mångsidiga fyrhjuling.

Armor Grey

EFI-motor på 421 kubik från Yamaha
Tack vare den encylindriga vätskekylda 421ccmotorn klarar Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock alla
tuffa terränger. Motorn ger jämnt vridmoment
vid låga varvtal. Med det elektroniska
bränsleinsprutningssystemet är det enkelt att
starta i höga eller låga temperaturer, vilket ger
tillförlitliga och ekonomiska prestanda var du än
är.

25-tumsdäck med bred spårvidd och
aluminiumfälgar

Gastrycksatta främre och bakre KYBstötdämpare med lång slaglängd

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock har speciellt
utvecklade fram- och bakdäck monterade på lätta
aluminiumfälgar för en optimal dragkraft även
i tuffare terräng. De extra breda framdäcken
AT25x8-12 och bakdäcken AT25x10-12 har
däcksmönster för terrängkörning. De ger extra
grepp oavsett om du åker på grusväg eller i
skogen.

Det utvecklade fjädringssystemet med dubbla
A-armar ger 171 mm fjädringsväg fram och
189 mm fjädringsväg bak – hårt arbete blir en
lätt match. De gastrycksatta, justerbara KYBstötdämparna ger dessutom bekväm körning
hela dagen med sin förmåga att absorbera gupp,
hjulspår och andra hinder.

On-Command 2WD/4WD/differentialspärr
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock-modellerna har
ett lätthanterligt On-Command®-system med
tvåhjuls-/fyrhjulsdrift och fyrhjulsdrift med Diff
Lock för full kontroll och snabb växling mellan
två- och fyrhjulsdrift, eller till och med full
differentialspärr så att du kan välja rätt alternativ
för terrängen eller underlaget.

The beauty of work.

Kodiak 450 EPS Diff Lock
Kodiak är redan ett av de ledande namnen bland kraftfulla fyrhjulingar. Robusta
Kodiak 450 EPS DL tar kategorin medelstora fyrhjulingar till nästa nivå.
Med dess användarvänliga teknik, enastående hållbarhet och Yamahas
tillförlitlighet klarar Kodiak 450 EPS DL av de tuffaste jobben i extrem terräng.
Branschledande On Command-drivsystemet ger dig möjlighet att enkelt växla
mellan två- och fyrhjulsdrift med ett knapptryck – och automatväxellådan
Ultramatic gör varje uppgift mer avkopplande och njutbar.

Kodiak 450 EPS Diff Lock - ATV

Inget annat är så bekvämt. När jobbet är gjort får fritiden en ny dimension med
denna mångsidiga fyrhjuling.

Olive Green

EFI-motor på 421 kubik från Yamaha

25-tumsdäck med bred spårvidd

Tack vare den encylindriga vätskekylda motorn
på 421 kubik klarar Kodiak 450 EPS DL alla
tuffa terränger. Motorn ger jämnt vridmoment
vid låga varvtal. Med det elektroniska
bränsleinsprutningssystemet är det enkelt att
starta i höga eller låga temperaturer på hög höjd,
vilket ger tillförlitliga och ekonomiska prestanda
var du än är.

Kodiak 450 EPS DL har speciellt utvecklade framoch bakdäck som ger optimal dragkraft även
i tuffare terräng. De extra breda framdäcken
AT25x8-12 och bakdäcken AT25x10-12 har
slitbanemönster för terrängkörning. De ger
extra grepp oavsett om du åker på lera, snö eller
klippor.

Gastrycksatta främre och bakre KYBstötdämpare med lång slaglängd
Fjädringssystemet med dubbla A-armar
ger 171 mm fjädringsväg fram och 189 mm
fjädringsväg bak – hårt arbete blir en lätt match.
De gastrycksatta, justerbara KYB-stötdämparna
ger dessutom bekväm körning hela dagen med sin
förmåga att absorbera gupp, hjulspår och andra
hinder.

On-Command 2WD/4WD/differentialspärr
Kodiak 450 EPS DL-modellen har ett lätthanterligt
On-Command®-system med 2WD/4WD och 4WD
med differentialspärr för full kontroll och snabb
växling mellan två- och fyrhjulsdrift, eller till och
med full differentialspärr så att du kan välja rätt
alternativ för terrängen eller underlaget.

The beauty of work.

Kodiak 450
Kodiak är redan ett av de ledande namnen bland kraftfulla fyrhjulingar. Robusta
Kodiak 450 tar kategorin medelstora fyrhjulingar till nästa nivå.
Med dess användarvänliga teknik, enastående hållbarhet och Yamahas
tillförlitlighet klarar Kodiak 450 av de tuffaste jobben i extrem terräng.
Branschledande On Command-drivsystemet ger dig möjlighet att enkelt växla
mellan två- och fyrhjulsdrift med ett knapptryck – och automatväxellådan
Ultramatic gör varje uppgift mer avkopplande och njutbar.

Kodiak 450 - ATV

Inget annat är så bekvämt. När jobbet är gjort får fritiden en ny dimension med
denna mångsidiga fyrhjuling.

Olive Green

EFI-motor på 421 kubik från Yamaha

25-tumsdäck med bred spårvidd

Tack vare den encylindriga vätskekylda motorn
på 421 kubik klarar Kodiak 450 alla tuffa
terränger. Motorn ger jämnt vridmoment
vid låga varvtal. Med det elektroniska
bränsleinsprutningssystemet är det enkelt att
starta i höga eller låga temperaturer på hög höjd,
vilket ger tillförlitliga och ekonomiska prestanda
var du än är.

Kodiak 450 har speciellt utvecklade fram- och
bakdäck som ger optimal dragkraft även i tuffare
terräng. De extra breda framdäcken AT25x8-12
och bakdäcken AT25x10-12 har slitbanemönster
för terrängkörning. De ger extra grepp oavsett
om du åker på lera, snö eller klippor.

Gastrycksatta främre och bakre KYBstötdämpare med lång slaglängd

On-Command®-drivsystem för två- eller
fyrhjulsdrift

Det utvecklade fjädringssystemet med dubbla
A-armar ger 171 mm fjädringsväg fram och
189 mm fjädringsväg bak – hårt arbete blir en
lätt match. De gastrycksatta, justerbara KYBstötdämparna ger dessutom bekväm körning
hela dagen med sin förmåga att absorbera gupp,
hjulspår och andra hinder.

Det branschledande On-Command®driftsystemet i Kodiak 450 gör att du smidigt
kan växla till fyrhjulsdrift med en enda
knapptryckning vid minskat väggrepp. När
terrängen är relativt platt och enkel växlar du
tillbaka till tvåhjulsdrift med ytterligare en
knapptryckning. Den medelstora fyrhjulingen är
både enkel och bekväm att använda.

Standardmodellen av Kodiak 450 har inte EPS, lättmetallfälgar, 2-tums dragkroksfäste, digital multifunktionsinstrumentering, On-Command®-drivning och extra arbetsbelysning. Den här Kodiak-modellen
utan EPS finns endast i färgerna Solid Green, Tan Camouflage och Red Spirit.

Kodiak 700 EPS SE Tillbehör

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock Tillbehör

Skärmbreddare

Förhöjning till pakethållare bak

Förhöjning till pakethållare fram

Hasplåt för central ram

Bakre A-arm hasplåt

Främre A-armens hasplåt

B16-F15E0-V0-00

B16-F48A0-V0-00

B16-F48B0-V0-00

BB5-F11A0-V0-00

BB5-F21A0-V0-00

BB5-F31A0-V0-00

Förvaringsbox bak

Förvaringsbox fram

Bakre skyddsplåt

Hasplåt för fotbräde

Bakre bromsskydd

Dragkroksfäste

B16-F83P0-T0-00

B16-F83P0-V0-00

2BG-F147F-01-00

BB5-F41A0-V0-00

BB5-F51A0-V0-00

B16-F85H0-V0-00

Heavy-duty stötfångare fram

Skyddsplåt i plast

Heavy-duty stötfångare bak

Yamaha T-mejselset

B16-F84N0-V0-00

B16-F85E0-V0-00

ACC-0SS58-40-67

WARN® ProVantage 2500 STvinsch

WARN®-stålvajer

B16-F84L0-V0-00

YMD-60076-00-00

ABA-F740C-VE-00

Trailer Hitch

Hållare för gevärsfodral

WARN® HD-fäste för plog

Främre heavy-duty-stötfångare

Multivinschfäste

Värmehandtag Hög/Låg

B3D-F28M0-V0-00

B16-K750B-V0-00

YME-85243-00-00

BB5-F85F0-V0-00

1XD-F28L0-V0-00

DBY-ACC56-00-44

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. Fullständig
lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

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 Sideby-Side for work, leisure or competition, have
just one or several Yamaha’s, there’s a Genuine
Accessory that’s right for you.

Viking EPS Tillbehör

Förvaringsbox till flak

Justerbara fästen för lastdelare

Fäste för gevärsfodral

Skärmbreddare

Mud flap Relocator

Yamaha T-mejselset

1XD-F83P0-V0-00

1XD-F85D0-V0-00

1XD-K750B-V0-00

1XD-F15E0-V0-00

1XD-F16G0-V0-00

ACC-0SS58-40-67

WARN® Provantage 3500LBvinsch

Stänkskydd

WARN Vantage 3000 Winch

WARN®-syntetvajersats

Verktygssats

WARN®-lyftvajer för plog

1XD-F16G0-V0-00

SSV-F740C-T0-00

YMD-72128-00-00

ABA-METRC-00-00

YMD-68560-00-00

Trailer Hitch

Multivinschfäste

Främre vinschfäste

Förvaringslåda under sätet

WARN®- gränslägesstyrning

Plogblad 72 tum

B3D-F28M0-V0-00

1XD-F28L0-V0-00

1XD-F28M0-V0-00

1XD-F83P0-S0-00

YME-85950-00-00

42S-F85B0-V0-00

Golvmattor i gummi

Mittkonsol

1XD-F740B-V0-00

1XD-F83P0-R0-00

SSV-F740C-V0-00

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. Fullständig
lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

Specifikationer
Viking EPS

Kodiak 700 EPS SE

Kodiak 700 EPS

Motortyp

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 ventiler

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 ventiler

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 ventiler

Slagvolym

686 cc

686 cc

686 cc

102,0 mm x 84,0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

102,.0 mm x 84,0 mm

Motor

Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem

10.0 : 1

10.0 : 1

10.1 : 1

Våtsump

Våtsump

Våtsump
Elektronisk bränsleinsprutning

Elektronisk bränsleinsprutning

Elektronisk bränsleinsprutning

Tändsystem

TCI

TCI

TCI

Startsystem

Elstart

Elstart

Elstart

Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch

Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och bakhjulet,
H/L/N/R/P

Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och bakhjulet,
H/L/N/R/P

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

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

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

Axel

Axel

Axel

Fjädringssystem fram

Independent double wishbone, 205 mm wheel travel

5-vägs förspänningsjustering, 180 mm slaglängd, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 180 mm slaglängd, Delade dubbla
A-armar

Fjädringssystem bak

Independent double wishbone, 205 mm wheel travel

5-vägs förspänningsjustering, 230 mm slaglängd, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 230 mm slaglängd, Delade dubbla
A-armar

Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Chassi

Frambroms

Dubbel hydraulisk skiva

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor

Bakbroms

Dubbel hydraulisk skiva

Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Framdäck

AT25x8-12NHS

Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, aluminum wheels

Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / steel wheels

Bakdäck

AT25x10-12NHS

Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, aluminum wheels

Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / steel wheels

Dimensioner
Totallängd

3 100 mm

2 070 mm

2 070 mm

Totalbredd

1 570 mm

1 180 mm

1 180 mm

Totalhöjd

1 925 mm

1 240 mm

1 240 mm

Hjulbas

2 135 mm

1 250 mm

1 250 mm

Min. vändradie
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränslevolym

4,5 m

3,2 m

3,2 m

300 mm

275 mm

275 mm

613

n/a

n/a

36,7 liter

18,0 liter

18,0 liter

Oljevolym

2,6 liter

2,6 liter

2.6liter

Sitthöjd

792 mm

860 mm

860 mm

Lastkapacitet
Cargo bed

272kg

n/a

n/a

Pakethållare fram

n/a

50 kg

50 kg

Pakethållare bak

n/a

90 kg

90 kg

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, i enlighet med nationella bestämmelser och lagstiftning.

Specifikationer
Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock

Kodiak 450 EPS Diff Lock

Kodiak 450

Motortyp

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts

Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts

Slagvolym

421 cc

421 cc

421 cc

84,5 mm x 75,0 mm

84,5 mm x 75,0 mm

84,5 mm x 75,0 mm

Motor

Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

Våtsump

Våtsump

Våtsump
EFI - 34mm Mikuni

EFI - 34mm Mikuni

EFI - 34mm Mikuni

Tändsystem

TCI

TCI

TCI

Startsystem

Elstart

Elstart

Elstart

L/H/N/R/P, Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och
bakhjulet

Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och bakhjulet,
H/L/N/R/P

L/H/N/R/P, Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och
bakhjulet

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

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

On-Command® 2WD/4WD

Axel

Axel

Axel

Fjädringssystem fram

5-vägs förspänningsjustering, 171 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 171 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 171 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

Fjädringssystem bak

5-vägs förspänningsjustering, 189 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 189 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 189 mm wheel travel, Delade dubbla
A-armar

Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Chassi

Frambroms

Dubbel hydraulisk skiva

Dubbel hydraulisk skiva

Dubbel hydraulisk skiva

Bakbroms

Sluten oljeinbäddad lamell

Sluten oljeinbäddad lamell

Sluten oljeinbäddad lamell

Framdäck

AT25x8-12 6ply, E marked, aluminum wheels

AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels

AT25x8-12 / Aluminum Wheels

Bakdäck

AT25x10-12 6ply, E marked, aluminum wheels

AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

AT25x10-12 / Aluminum Wheels

Dimensioner
Totallängd

2 035 mm

2 035 mm

2 035 mm

Totalbredd

1 180 mm

1 180 mm

1 180 mm

Totalhöjd

1 160 mm

1 160 mm

1 160 mm

Hjulbas

1 240 mm

1 240 mm

1 240 mm

Min. vändradie
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränslevolym

3,2 m

3,2 m

3,2 m

245 mm

245 mm

245 mm

n/a

n/a

n/a

14,0 liter

14,0 liter

14,0 liter

Oljevolym

2,6 liter

2,6 liter

2,6 liter

Sitthöjd

855 mm

855 mm

855 mm

Lastkapacitet
Cargo bed

n/a

n/a

n/a

Pakethållare fram

40 kg

40 kg

40 kg

Pakethållare bak

80 kg

80 kg

80 kg

Ditt äventyr börjar här
Alla har vi en äventyrlig sida som brinner för
att utforska världen bortom horisonten. När
du väl väckt din upptäckarlust finns det inga
gränser för hur långt den kan ta dig och vad
du kan åstadkomma.
Med Yamahas heltäckande produktutbud
kan du njuta av kvalitetsupplevelser på både
land, vatten och snö. Som hjälp för att hitta
dina egna favoriter har Yamaha skapat en
äventyrsportal där du får omedelbar åtkomst
till en spännande och tillfredsställande ny
värld.
Destination Yamaha Motor är en
global onlinereseplattform som
ger alla äventyrslystna chansen till
adrenalinpumpande upplevelser och minnen
för livet. I samarbete med utvalda reseföretag
ger Destination Yamaha Motor dig
möjligheten att söka online efter det ultimata
äventyret, oavsett om det är på motorcykel,
4-hjuling, båt eller snöskoter.
Det omfattande utbudet av resor erbjuder nya
upplevelser som vidgar dina vyer och tar dig
utanför din komfortzon. Du kan dock känna
full trygghet när du bokar med vetskapen
om att alla leverantörer har kontrollerats och
godkänts av Destination Yamaha Motor. Besök
https://destination-yamaha-motor.eu/ nu och
gör morgondagen till ett äventyr med oss.

yamaha-motor.se

Följ oss på:

Yamaha Motor Europe N.V., filial Sverige,
Uddvägen 7, vån 3,
131 54 Nacka.

Återförsäljare

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 Sideby-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 Sideby-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.
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