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ACHIEVE
Celková spokojnosť s prácou.

Spoľahlivé modely značky Yamaha, 
navrhnuté pre poľnohospodárov, lesníkov 
a priemyselných používateľov, ktorí ocenia 
kvalitu a trvácnosť, vám umožňujú uľahčiť a 
spríjemniť si celý rad každodenných prác.

Vďaka svojej preukázanej schopnosti plniť 
najrôznejšie úlohy v najnáročnejšom teréne 
sú modely Kodiak 700 a Kodiak 450 jednými 
z najodolnejších a najužitočnejších terénnych 
vozidiel, aké boli vôbec vyrobené. Tieto 
robustné, spoľahlivé, pohodlné a jednoducho 
použiteľné štvorkolky vám spríjemnia každý 
pracovný deň.

Vďaka priestrannému 3-miestnemu 
usporiadaniu a ložnej ploche veľkosti 
palety zaručuje stroj side-by-side Viking ten 
najjednoduchší, najrýchlejší a najefektívnejší 
spôsob dokončenia práce aj na tých 
najneprístupnejších miestach.



  

Systém Yamaha On-Command® umožňujúci prepínať medzi 
pohonmi 2WD a 4WD počas jazdy prináša veľkú výhodu, vďaka ktorej 
si môžete vychutnať plynulý a takmer okamžitý prechod z bežnej 
jazdy do náročného stúpania. Tento exkluzívny systém Yamaha sa 
aktivuje jediným tlačidlom na riadidlách úžitkových štvorkoliek a 
modelov na voľný čas alebo ergonomickým otočným gombíkom v 
prípade modelov side-by-side.

Prevodovka Ultramatic značky Yamaha automaticky zabezpečuje 
optimálny pomer pohonu, takže máte vždy k dispozícii okamžitý 
výkon. Pri spomaľovaní sa aktivuje voľnobežná spojka, ktorá pri jazde 
dolu kopcom spôsobí brzdenie poháňaných kolies motorom, vďaka 
čomu budete môcť jazdu zo svahu plne kontrolovať.

Systém elektronického vstrekovania paliva Yamaha (EFI) funguje 
na princípe mikropočítača, ktorý neustále a za každých podmienok 
zabezpečuje prítok presného množstva zmesi paliva a vzduchu do 
spaľovacej komory motora, vďaka čomu vozidlo dosahuje optimálnu 
kombináciu plynulého výkonu a úspornosti.

Systém elektronického posilňovača riadenia (EPS) citlivého na 
rýchlosť značky Yamaha výrazne znižuje fyzickú námahu pri riadení 
a zároveň pomáha jazdcovi ovládať štvorkolku alebo stroj side-by-
side na nerovných, kamenistých cestách. Pohodlnosť takejto jazdy 
oceníte najmä počas dlhých pracovných dní.

Všetky úžitkové štvorkolky Yamaha a modely na voľný čas – a 
všetky modely side-by-side – disponujú nastaviteľným dvojitým 
trojuholníkovým priečnym ramenom nezávislého predného 
odpruženia, ako aj nezávislým zadným pružením. Všetky naše tlmiče 
sú vybavené nastaviteľným predpätím pružiny a niektoré z modelov 
side-by-side sú tiež vybavené nastaviteľným tlmením. Tieto funkcie 
pomáhajú ľahko nastaviť stroj tak, aby vyhovoval vášmu osobnému 
štýlu jazdy alebo nákladu, a doladiť nastavenie odpruženia s 
dôrazom na optimálny výkon.

Prevodovka CVT využíva manuálne nastavenie pohybu vpred a vzad. 
Zároveň ponúka vysoký a nízky prevodový pomer pre prevodové 
stupne pohybu vpred aj polohu parkovania, pri ktorej sa prevodovka 
mechanicky uzamkne, aby zamedzila kolesám v otáčaní.

Pri vybratých modeloch úžitkových štvorkoliek a všetkých modeloch 
na voľný čas a pri strojoch side-by-side má aj systém Yamaha On-
Command® uzávierku diferenciálu, ktorá pôsobí na predné kolesá a 
zvyšuje tak záber v extrémnych podmienkach.

4WD Prevodovka typu CVT Elektronické vstrekovanie paliva

Systém elektronického posilňovača riadenia Nezávislé odpruženie Výber pohonu prevodovky

Uzávierka diferenciálu

Rozdiel, ktorý prináša 
Yamaha





 

Funkčnosť, odolnosť 
a schopnosť prekonávať 

všetky druhy terénu.



 

Celoročná práca vo vonkajšom prostredí môže byť náročná. Na splnenie 
pracovných úloh potrebujete to najlepšie vybavenie a najusilovnejších pracovných 
partnerov. Preto nastal čas, aby ste pouvažovali, či by vám model Viking trochu 
neuľahčil život!

Priestranná 3-miestna verzia a priechodná podlaha vždy zaisťujú pohodlnú 
a bezpečnú jazdu pre vás aj vašich kolegov. Dvojité zavesenie s lichobežníkovými 
ramenami je pripravené prekonať aj ten najnáročnejší terén – zatiaľ čo výklopná 
nakladacia plošina s rozmermi euro-palety dokáže uniesť náklad až do hmotnosti 
272 kg.

Tento 3-miestny model Viking vybavený našim pohonným systémom On-
Command® s možnosťou výberu režimov 2WD, 4WD a 4WD s uzávierkou 
diferenciálu a motorom s objemom 686 cm3 s vysokým krútiacim momentom sa 
môže stať tou najlepšou kúpou, akú ste kedy uskutočnili.

Motor s objemom 686 cm3 s vysokým 
krútiacim momentom
Jednovalcový motor s objemom 686 cm3 
s vysokým krútiacim momentom vytvára 
dostatok regulovateľnej energie potrebnej na 
efektívnu prepravu pri jazde v teréne. Aby ste 
získali viac istoty na klzkých svahoch, prevodovka 
Ultramatic® je vybavená funkciou brzdenia 
motorom – zatiaľ čo režimy 2WD, 4WD a uzávierka 
diferenciálu sa dajú rýchlo vybrať tak, aby 
vyhovovali rôznym stavom povrchu.

Systém On-Command® s 3 režimami
Model Viking je určený na používanie na širokej 
škále povrchov, pričom 3-režimový systém On-
Command® ponúka voľbu možností 2WD, 4WD 
alebo 4WD s uzávierkou diferenciálu tak, aby 
sa hodili na rôzny typy terénu a poveternostné 
podmienky. Jednoduchý otočný prepínač 
umožňuje vodičovi, aby si v priebehu pár sekúnd 
vybral požadovaný jazdný režim.

Elektronické vstrekovanie paliva (EFI)
Spoľahlivý jednovalcový 4-taktný motor 
s objemom 686 cm3 je vybavený pokročilým 
systémom elektronického vstrekovania paliva, 
ktorý zaisťuje účinné spaľovanie s cieľom 
dosiahnuť dobrú odozvu akcelerácie. Spolu 
s kovaným piestom a konštrukciou spaľovacej 
komory typu pent-roof umožňuje elektronické 
vstrekovanie paliva EFI motoru stroja Viking 
vytvárať ohromný krútiaci moment pri nízkych 
otáčkach s vysokým výkonom vo vysokých 
otáčkach.

Elektronický posilňovač riadenia (EPS)
Dokonca aj s 3 cestujúcimi a plne naloženým 
nakladacím priestorom zaistí elektronický 
posilňovač riadenia (EPS) ľahké riadenie aj pri 
plnom zaťažení alebo jazde na náročnom povrchu, 
akým je hlina. Keď sa zvolí režim 4WD s uzávierkou 
diferenciálu, elektronický posilňovač riadenia EPS 
sa automaticky prepne na druhý program určený 
na optimalizáciu vlastností riadenia.
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Radosť pracovať.



 

Model Kodiak 700 EPS SE sa príjemne používa a je určený pre poľnohospodárov, 
lesníkov a priemyselných používateľov, ktorí potrebujú odolné úžitkové vozidlo 
na ťažkú prácu v extrémnych podmienkach, poskytuje vynikajúci výkon – je pre 
každého, komu ide o výsledky #DRIVENBYRESULTS.

Vozidlo poháňa osvedčený motor MK II od spoločnosti Yamaha s objemom 686 
cm3 a vysokým krútiacim momentom a charakterizuje ho kompaktný podvozok s 
čalúneným sedadlom na pohodlnú celodennú jazdu. Tento výnimočný pomocník 
dokáže odviezť 140-kilogramový náklad a jazdca a ťahať náklad s hmotnosťou až 
600 kg.

Vďaka prevodovke Ultramatic® CVT s hladkou prevádzkou a systému 2WD/4WD 
s uzávierkou diferenciálu sa táto terénna štvorkolka ideálne hodí na ťahanie a 
elektronický posilňovač riadenia o čosi uľahčí každý pracovný deň.

Motor MK II SOHC s objemom 686 cm3
Pracovité vozidlo Kodiak 700 EPS SE ponúka 
motor s veľkým objemom, ktorého krútiaci 
moment a výkon patria k tým najlepším vo svojej 
triede. Vďaka motoru druhej generácie MK II 
s objemom 686 cm3, hlavou valca so 4 ventilmi 
a rozvodom SOHC, telesu škrtiacej klapky EFI, 
dôkladne optimalizovanému mapovaniu jednotky 
ECU, zlepšenej tolerancii a ďalším inováciám sa 
dosahuje nižšia spotreba paliva, vyšší krútiaci 
moment a plynulejšia prevádzka motora.

Systém pohonu On-Command® 
2WD/4WD/uzávierka diferenciálu
Modely Kodiak 700 EPS Alu SE sú vybavené 
jednoducho ovládateľným systémom On-
Command® s režimami 2WD/4WD a 4WD s 
uzávierkou diferenciálu na plnú kontrolu aj 
rýchle a efektívne prepínanie medzi režimami 
2WD a 4WD, alebo dokonca úplnou uzávierkou 
diferenciálu, aby ste mohli zvoliť správne 
nastavenie pre príslušný terén a povrch.

Nezávislé odpruženie a predné kotúčové 
brzdy
Kompaktné nezávislé dvojité priečne predné 
trojuholníkové ramená vozidla Kodiak 700 EPS Alu 
SE a tlmiče KYB s dlhou dráhou poskytujú vysokú 
úroveň pohodlia spolu s dobrou ovládateľnosťou 
a poradia si aj s tým najnáročnejším terénom. 
Na zaistenie trvácnosti a spoľahlivosti bŕzd je 
vozidlo Kodiak 700 EPS Alu SE vybavené prednými 
kotúčovými brzdami a utesnenou zadnou mokrou 
brzdou.

Prevodovka Ultramatic®
Špičková automatická prevodovka Ultramatic® 
vybavená režimami vysokej a nízkej rýchlosti, 
cúvania, neutrálu a parkovania je jedným 
z najodolnejších a najúčinnejších systémov CVT 
pre terénne štvorkolky na svete. Prevodový 
systém uspôsobený na úžitkové uplatnenie 
ponúka špičkový ťažný výkon pri nízkej rýchlosti 
a veľmi prirodzený cit pre brzdenie všetkých kolies 
motorom, aby ste pri jazde dolu svahom mali viac 
istoty a lepšiu kontrolu.

Yamaha Blue 
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Radosť pracovať.



 

Praktický model Kodiak 700 bol navrhnutý pre poľnohospodárov, lesníkov 
a priemyselných používateľov, ktorí potrebujú výkonné úžitkové vozidlo na náročnú 
prácu v extrémnych podmienkach, a prináša im špičkový výkon a výnimočnú 
hodnotu.

Vozidlo poháňa nový motor MK II s objemom 686 cm3 a vysokým krútiacim 
momentom a charakterizuje ho kompaktný podvozok s čalúneným sedadlom 
na pohodlnú celodennú jazdu. Tento výnimočný pomocník dokáže odviezť 
140-kilogramový náklad a jazdca a ťahať náklad s hmotnosťou až 600 kg.

Vďaka prevodovke Ultramatic® CVT s hladkou prevádzkou a mechanickému 
systému 2WD/4WD sa táto terénna štvorkolka ideálne hodí na ťahanie a celodennú 
prácu.

Motor MK II SOHC s objemom 686 cm3
Pracovité vozidlo Kodiak 700 EPS ponúka motor 
s veľkým objemom, ktorého krútiaci moment 
a výkon patria k tým najlepším vo svojej triede. 
Vďaka motoru druhej generácie MK II s objemom 
686 cm3, hlavou valca so 4 ventilmi a rozvodom 
SOHC, telesu škrtiacej klapky EFI, dôkladne 
optimalizovanému mapovaniu jednotky ECU, 
zlepšenej tolerancii a ďalším inováciám sa 
dosahuje nižšia spotreba paliva, vyšší krútiaci 
moment a plynulejšia prevádzka motora.

Systém pohonu On-Command® 
2WD/4WD/uzávierka diferenciálu
Modely Kodiak 700 EPS sú vybavené jednoducho 
ovládateľným systémom On-Command® 
s režimami 2WD/4WD a 4WD s uzávierkou 
diferenciálu na plnú kontrolu aj rýchle a efektívne 
prepínanie medzi režimami 2WD a 4WD, alebo 
dokonca úplnou uzávierkou diferenciálu, aby ste 
mohli zvoliť správne nastavenie pre príslušný 
terén a povrch.

Nezávislé odpruženie, predné kotúčové 
brzdy
Kompaktné nezávislé dvojité priečne predné 
trojuholníkové ramená vozidla Kodiak 700 EPS 
a tlmiče KYB s dlhou dráhou poskytujú vysokú 
úroveň pohodlia spolu s dobrou ovládateľnosťou 
a poradia si aj s tým najnáročnejším terénom. Na 
zaistenie trvácnosti a spoľahlivosti bŕzd je vozidlo 
Kodiak 700 vybavené prednými kotúčovými 
brzdami a utesnenou zadnou mokrou brzdou.

Prevodovka Ultramatic®
Špičková automatická prevodovka Ultramatic® 
vybavená režimami vysokej a nízkej rýchlosti, 
cúvania, neutrálu a parkovania je jedným 
z najodolnejších a najúčinnejších systémov CVT 
pre terénne štvorkolky na svete. Prevodový 
systém uspôsobený na úžitkové uplatnenie 
ponúka špičkový ťažný výkon pri nízkej rýchlosti 
a prirodzený cit pre brzdenie všetkých kolies 
motorom, aby ste pri jazde dolu svahom mali viac 
istoty a lepšiu kontrolu.

V štandardnej výbave model Kodiak 700 nie je vybavený systémom EPS, diskami s ľahkých hliníkových zliatin, 2-palcovým systémom na montáž ťažného zariadenia, digitálnymi multifunkčnými nástrojmi, 
systémom pohonu On-Command® ani 3. pracovným svetlom. Tento model Kodiak bez systému EPS je okrem toho k dispozícii len vo farbe Solid Green (zelená), Yamaha Blue (modrá) a Red Spirit (červená).

Olive Green

K
o

d
ia

k 
70

0 
E

P
S

 -
 A

T
V
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Radosť pracovať.



 

Praktický model Kodiak 700 bol navrhnutý pre poľnohospodárov, lesníkov 
a priemyselných používateľov, ktorí potrebujú výkonné úžitkové vozidlo na náročnú 
prácu v extrémnych podmienkach, a prináša im špičkový výkon a výnimočnú 
hodnotu.

Vozidlo poháňa nový motor MK II s objemom 686 cm3 a vysokým krútiacim 
momentom a charakterizuje ho kompaktný podvozok s čalúneným sedadlom 
na pohodlnú celodennú jazdu. Tento výnimočný pomocník dokáže odviezť 
140-kilogramový náklad a jazdca a ťahať náklad s hmotnosťou až 600 kg.

Vďaka prevodovke Ultramatic® CVT s hladkou prevádzkou a mechanickému 
systému 2WD/4WD sa táto terénna štvorkolka ideálne hodí na ťahanie a celodennú 
prácu.

Motor MK II SOHC s objemom 686 cm3
Pracovité vozidlo Kodiak 700 ponúka motor 
s veľkým objemom, ktorého krútiaci moment 
a výkon patria k tým najlepším vo svojej triede. 
Vďaka motoru druhej generácie MK II s objemom 
686 cm3, hlavou valca so 4 ventilmi a rozvodom 
SOHC, telesu škrtiacej klapky EFI, dôkladne 
optimalizovanému mapovaniu jednotky ECU, 
zlepšenej tolerancii a ďalším inováciám sa 
dosahuje nižšia spotreba paliva, vyšší krútiaci 
moment a plynulejšia prevádzka motora.

Mechanický systém 2WD/4WD
Kodiak 700 má na rukoväti osadenú mechanickú 
páčku umožňujúcu rýchle a efektívne prepínanie 
medzi režimami 2WD a 4WD, pomocou ktorej si 
nastavíte správnu možnosť zodpovedajúcu terénu 
a podmienkam povrchu.

Nezávislé odpruženie, predné kotúčové 
brzdy
Kompaktné nezávislé dvojité priečne predné 
trojuholníkové ramená vozidla Kodiak 700 a 
tlmiče KYB s dlhou dráhou poskytujú vysokú 
úroveň pohodlia spolu s dobrou ovládateľnosťou 
a poradia si aj s tým najnáročnejším terénom. Na 
zaistenie trvácnosti a spoľahlivosti bŕzd je vozidlo 
Kodiak 700 vybavené prednými kotúčovými 
brzdami a utesnenou zadnou mokrou brzdou.

Prevodovka Ultramatic®
Špičková automatická prevodovka Ultramatic® 
vybavená režimami vysokej a nízkej rýchlosti, 
cúvania, neutrálu a parkovania je jedným 
z najodolnejších a najúčinnejších systémov CVT 
pre terénne štvorkolky na svete. Prevodový 
systém uspôsobený na úžitkové uplatnenie 
ponúka špičkový ťažný výkon pri nízkej rýchlosti 
a prirodzený cit pre brzdenie všetkých kolies 
motorom, aby ste pri jazde dolu svahom mali viac 
istoty a lepšiu kontrolu.

V štandardnej výbave model Kodiak 700 nie je vybavený systémom EPS, diskami s ľahkých hliníkových zliatin, 2-palcovým systémom na montáž ťažného zariadenia, digitálnymi multifunkčnými nástrojmi, 
systémom pohonu On-Command® ani 3. pracovným svetlom. Tento model Kodiak bez systému EPS je okrem toho k dispozícii len vo farbe Solid Green (zelená), Yamaha Blue (modrá) a Red Spirit (červená).
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Radosť pracovať.



 

Špeciálna edícia Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock spája nenapodobiteľný štýl s 
ikonickou spoľahlivosťou a odolnosťou modelov Kodiak. Táto osvedčená skutočne 
všestranná úžitková štvorkolka strednej veľkosti je dokonalým spoločníkom pre 
každého, komu ide o výsledky, #DRIVENBYRESULTS.

Pri svojich praktických technológiách, výnimočnej odolnosti a spoľahlivosti značky 
Yamaha si model Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock poradí aj s tými najťažšími 
úlohami v extrémnom teréne. Špičkový systém pohonu On-Command vám umožní 
jednoduchým stlačením tlačidla plynule prepínať medzi režimami 2WD, 4WD a 
dokonca 4WD s úplnou uzávierkou diferenciálu – vďaka automatickej prevodovke 
Ultramatic sa práca navyše stáva ešte uvoľnenejšou a príjemnejšou.

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock je univerzálna a praktická úžitková štvorkolka 
strednej veľkosti. Vďaka exkluzívnemu farebnému prevedeniu a grafike 
Special Edition, prémiovým hliníkovým diskom a elektronickému posilňovaču 
riadenia ponúka tento stroj maximálny komfort a pohodlie v spojení s luxusným 
prevedením.

Motor Yamaha EFI s objemom 421 cm3
Model Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock má dostatok 
energie na to, aby si poradil aj s tým najdrsnejším 
terénom vďaka kvapalinou chladenému 
jednovalcovému motoru s objemom 421 cm3, 
ktorý poskytuje vysoký a plynulý krútiaci moment 
pri nízkych otáčkach. Systém elektronického 
vstrekovania paliva zaručuje jednoduché 
štartovanie pri nízkej aj vysokej teplote 
v akejkoľvek nadmorskej výške, aby ste mali istotu 
spoľahlivého a hospodárneho výkonu všade, kam 
sa vydáte.

Systém pohonu On-Command® 
2WD/4WD/uzávierka diferenciálu
Modely Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock sú 
vybavené jednoducho ovládateľným systémom 
On-Command® s režimami 2WD/4WD a 4WD 
s uzávierkou diferenciálu na plnú kontrolu a 
rýchle a efektívne prepínanie medzi režimami 
2WD a 4WD, alebo dokonca úplnou uzávierkou 
diferenciálu, aby ste mohli zvoliť správne 
nastavenie pre príslušný terén a povrch.

Plynové tlmiče KYB s dlhým zdvihom 
vpredu aj vzadu
Vyspelé všestranné dvojité zavesenie 
s trojuholníkovými ramenami umožňuje pohyb 
predných kolies o 171 mm a zadných kolies 
o 189 mm, aby aj prejazd extrémnym terénom bol 
hračkou. Vďaka schopnosti dokonale pohlcovať 
nerovnosti, výmole a iné prekážky vám plynové 
nastaviteľné tlmiče KYB zaručia pohodlnú jazdu 
po celý deň.

25-palcové pneumatiky so širokým 
behúňom a hliníkové disky
Na dosiahnutie optimálnej trakcie aj v 
najnáročnejšom teréne je model Kodiak 
450 EPS Alu Diff Lock vybavený špeciálne 
vyvinutými prednými a zadnými pneumatikami 
nainštalovanými na hliníkových diskoch s nízkou 
hmotnosťou. Vďaka všestrannému dezénu 
ponúknu extra široké pneumatiky AT25x8-12 
vpredu a pneumatiky AT25x10-12 vzadu lepšiu 
trakciu pri jazde na blate, snehu aj skalách.

Yamaha Blue
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Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock



 

Radosť pracovať.



 

Kodiak je už vo svete veľkokapacitných úžitkových terénnych štvorkoliek 
skutočným pojmom. Teraz však vďaka robustnému modelu Kodiak 450 EPS DL 
posúvame úžitkovú triedu strednej veľkosti na novú úroveň.

Pri svojich praktických technológiách, výnimočnej odolnosti a spoľahlivosti 
značky Yamaha si Kodiak 450 EPS DL poradí aj s tými najťažšími úlohami 
v extrémnom teréne. Zatiaľ neprekonaný systém pohonu On-Command vám 
umožní jednoduchým stlačením tlačidla plynule prepínať medzi režimami 2WD 
a 4WD – vďaka automatickej prevodovke Ultramatic sa práca navyše stáva ešte 
uvoľnenejšou a príjemnejšou.

Pokiaľ ide o pohodlie a praktickosť, nič sa mu ani len nepriblíži! Výkonný 
stroj Kodiak 450 EPS Diff-lock je dokonalým spoločníkom pri náročnej práci v 
akomkoľvek prostredí.

Motor Yamaha EFI s objemom 421 cm3
Kodiak 450 EPS DL má dostatok energie na to, 
aby si poradil aj s tým najdrsnejším terénom 
vďaka kvapalinou chladenému jednovalcovému 
motoru s objemom 421 cm3, ktorý poskytuje 
vysoký a plynulý krútiaci moment pri nízkych 
otáčkach. Systém elektronického vstrekovania 
paliva zaručuje jednoduché štartovanie pri nízkej 
aj vysokej teplote v akejkoľvek nadmorskej výške, 
aby ste mali istotu spoľahlivého a hospodárneho 
výkonu všade, kam sa vydáte.

Systém pohonu On-Command® 
2WD/4WD/uzávierka diferenciálu
Modely Kodiak 450 EPS DL sú vybavené 
jednoducho ovládateľným systémom On-
Command® s režimami 2WD/4WD a 4WD s 
uzávierkou diferenciálu na plnú kontrolu aj 
rýchle a efektívne prepínanie medzi režimami 
2WD a 4WD, alebo dokonca úplnou uzávierkou 
diferenciálu, aby ste mohli zvoliť správne 
nastavenie pre príslušný terén a povrch.

Plynové tlmiče KYB s dlhým zdvihom 
vpredu aj vzadu
Všestranné dvojité zavesenie s trojuholníkovými 
ramenami umožňuje pohyb predných kolies 
o 171 mm a zadných kolies o 189 mm, aby aj 
prejazd extrémnym terénom bol hračkou. Vďaka 
schopnosti dokonale pohlcovať nerovnosti, 
výmole a iné prekážky vám plynové nastaviteľné 
tlmiče KYB zaručia pohodlnú jazdu po celý deň.

25-palcové pneumatiky so širokým 
dezénom
V záujme zaručenia optimálnej trakcie aj v tom 
najnáročnejšom teréne je Kodiak 450 EPS DL 
osadený špeciálne vyvinutými prednými a zadnými 
pneumatikami. Vďaka všestrannému dezénu 
ponúknu extra široké pneumatiky AT25x8-12 
vpredu a pneumatiky AT25x10-12 vzadu lepšiu 
trakciu pri jazde na blate, snehu aj skalách.

Olive Green
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Kodiak 450 EPS Diff-lock



 

Radosť pracovať.



 

Svižný, no výkonný model Kodiak 450 s automatickou prevodovkou Ultramatic®, 
pohonom On-Command® 2WD/4WD a vstrekovaním paliva ponúka celý rad 
funkcií, ktoré by ste od stroja základnej rady pravdepodobne neočakávali. 
Kodiak 450 je skutočne stroj postavený pre každého, komu ide o výsledky, 
#DRIVENBYRESULTS.

Pri svojich praktických technológiách, výnimočnej odolnosti a spoľahlivosti značky 
Yamaha si Kodiak 450 poradí aj s tými najťažšími úlohami v extrémnom teréne. 
Zatiaľ neprekonaný systém pohonu On-Command vám umožní jednoduchým 
stlačením tlačidla plynule prepínať medzi režimami 2WD a 4WD – vďaka 
automatickej prevodovke Ultramatic sa práca navyše stáva ešte uvoľnenejšou 
a príjemnejšou.

Pokiaľ ide o pohodlie a praktickosť, nič sa mu ani len nepriblíži! Výkonný stroj 
Kodiak 450 je dokonalým spoločníkom pri náročnej práci v akomkoľvek prostredí.

Motor Yamaha EFI s objemom 421 cm3
Kodiak 450 má dostatok energie na to, aby si 
poradil aj s tým najdrsnejším terénom vďaka 
kvapalinou chladenému jednovalcovému motoru 
s objemom 421 cm3, ktorý poskytuje vysoký a 
plynulý krútiaci moment pri nízkych otáčkach. 
Systém elektronického vstrekovania paliva 
zaručuje jednoduché štartovanie pri nízkej aj 
vysokej teplote v akejkoľvek nadmorskej výške, 
aby ste mali istotu spoľahlivého a hospodárneho 
výkonu všade, kam sa vydáte.

Systém pohonu On-Command® 2WD/4WD
V hornatom či šmykľavom teréne vám 
neprekonateľný systém pohonu On-Command® 
modelu Kodiak 450 umožní plynulo prepnúť na 
pohon 4WD jednoduchým stlačením tlačidla. Po 
návrate späť na rovný alebo nenáročný terén 
ďalším stlačením tlačidla obnovíte pohon 2WD – 
preto sa táto stredne veľká terénna štvorkolka tak 
jednoducho a prakticky používa.

Plynové tlmiče KYB s dlhým zdvihom 
vpredu aj vzadu
Vyspelé všestranné dvojité zavesenie 
s trojuholníkovými ramenami umožňuje pohyb 
predných kolies o 171 mm a zadných kolies 
o 189 mm, aby aj prejazd extrémnym terénom bol 
hračkou. Vďaka schopnosti dokonale pohlcovať 
nerovnosti, výmole a iné prekážky vám plynové 
nastaviteľné tlmiče KYB zaručia pohodlnú jazdu 
po celý deň.

25-palcové pneumatiky so širokým 
dezénom
V záujme zaručenia optimálnej trakcie aj v tom 
najnáročnejšom teréne je Kodiak 450 osadený 
špeciálne vyvinutými prednými a zadnými 
pneumatikami. Vďaka všestrannému dezénu 
ponúknu extra široké pneumatiky AT25x8-12 
vpredu a pneumatiky AT25x10-12 vzadu lepšiu 
trakciu pri jazde na blate, snehu aj skalách.

V štandardnej výbave Kodiak 450 nie je vybavený systémom EPS, diskami z ľahkých hliníkových zliatin, 2-palcovým systémom na montáž ťažného zariadenia, digitálnymi multifunkčnými nástrojmi, systémom 
pohonu On-Command® ani 3. pracovným svetlom. Tento model Kodiak bez systému EPS je okrem toho k dispozícii len vo farbe Solid Green (zelená), Tan Camouflage (maskáčová) a Red Spirit (červená).
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Prispôsobte si ho

Keď ste si práve vybrali tú správnu štvorkolku 
alebo stroj side-by-side značky Yamaha 
spĺňajúci vaše potreby, prečo ho vybavovať 
inými než originálnymi dielmi a príslušenstvom 
značky Yamaha?

Pripravili sme rozmanitú škálu kvalitného 
príslušenstva navrhnutého špeciálne na mieru 
vášho stroja. Môžete očakávať rovnakú úroveň 
kvality a výkonu, ktoré charakterizujú každý 
produkt Yamaha, ktorý vyrábame.

Či už používate štvorkolku, alebo stroj side-
by-side značky Yamaha na prácu, voľný čas 
alebo pretekanie, máte jeden alebo niekoľko 
strojov značky Yamaha, vždy nájdete to pravé 
originálne príslušenstvo.



Hore je výber dostupných doplnkov pre vozidlá. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

60 W LED svetlená lišta 15“
BG4-H4104-V0-00

Kupolové svetlo LED
SSV-5B411-20-00

Súprava osvetlenia interiéru
2MB-H54C0-V0-00

LED svetelná rampa (27“)
2HC-H4104-T0-00

LED svetlá bodové
2HC-H4104-V0-00

LED svetlá prídavné
2HC-H4104-L0-00

Sklápacie predné okno
1XD-F83J0-V0-00

Sada zásteriek proti blatu
1XD-F16G0-V0-00

Rozšírenie blatníkov
1XD-F15E0-V0-00

Bočné spätné zrkadlo Explorer
ACC-MIREX-00-BK

Nastaviteľné deliče batožinového 
priestoru
1XD-F85D0-V0-00

ATV TEK V-Grip™ dvojitý držiak
ABA-VFG20-00-00

Centrálne spätné zrkadlo
B85-F6206-V0-00

Držiak centrálneho zrkadla
1XD-F6206-V0-00

Ľavé spätné zrkadlo
1XD-F6204-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Pro držiak
ABA-FFG20-00-00

Radlica pluhu so šírkou 72 palcov
42S-F85B0-V0-00

Navijak VRX s oceľovým lanom 
značky WARN®
DBY-10260-30-00

Navijak so syntetickým lanom 
značky WARN®
DBY-10583-00-00

Konzola medzi sedadlá
1XD-F83P0-R0-00

Ochranná plachta
1XD-F81A0-V0-00

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-28

WARN® úchyt snežného pluhu
YME-85243-00-00

Rameno pluhu
42S-F85A0-V0-00

Viking EPS Doplnky



 

Predný štít
2UD-F83J0-V0-00

Predný ochranný rám
B16-F84L0-V0-00

Predný ochranný rám
B5K-F84L0-V0-00

Odolný zadný ochranný rám
B4F-F85E0-V0-00

Držiak pre spolujazdca
B16-F85E0-V0-00

Klzné dosky – ochrana zadných 
ramien (súprava)
ABA-3B433-00-00

Kufor na zadný nosič
B16-F83P0-T0-00

Plachta na uskladnenie štvorkolky
ATV-COVER-02-00

Súprava bodových svetiel
ABA-2HR35-10-00

Ráfik predného kolesa z ľahkých 
zliatin 8“x12“
B32-F5168-10-00

Ráfik zadného kolesa z ľahkých 
zliatin 10“x12“
B32-F5338-10-00

Kufor na predný nosič
B16-F83P0-V0-00

Klzná doska – ochrana predných 
ramien (súprava)
ABA-3B432-00-00

Držiak ťažného zariadenia
B16-F85H0-V0-00

Kryt podvozku
2BG-F147F-01-00

Rozšírenie blatníkov
B16-F15E0-V0-00

Rozšírenie predného nosiča
B16-F48B0-V0-00

Rozšírenie zadného nosiča
B16-F48A0-V0-00

Ohrievač sedadla pre ATV od 
spoločnosti Heat Demon®
DBY-ACC56-00-48

Vyhrievané rukoväte
B16-H29A0-V0-00

Predná ochrana podvozku
B16-E84C0-V0-00

Držiak na zbraň
B16-K750B-V0-00

Taška na blatník
ABA-FENDB-AG-BK

WARN® oceľové lano na navijak
YMD-60076-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre vozidlá.. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kodiak 700 EPS Alu SE

Kodiak 700 Doplnky



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre vozidlá. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Klzná doska na predné 
trojuholníkové ramená
BB5-F31A0-V0-00

Chránič zadnej brzdy
BB5-F51A0-V0-00

Klzné dosky na opierky na nohy
BB5-F41A0-V0-00

WARN® vodítko na lano navijaku
YME-89567-00-00

Klzná doska na stredový rám
BB5-F11A0-V0-00

Kufoz na zadný nosič
DBY-ACC56-00-71

Súprava bodových svetiel
ABA-2HR35-10-00

WARN® Ovládanie snehovej 
radlice
YME-85950-00-00

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-28

Navijak so syntetickým lanom 
značky WARN®

DBY-10583-00-00 - Black

Navijak VRX s oceľovým lanom 
značky WARN®

DBY-10260-30-00 - Black

WARN® záslepka na navijak
YME-76873-00-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338W101800

Držiak na ťažné zariadenie
B16-F85H0-V0-00

Ráfik predného a zadného kolesa z 
ľahkých zliatin 10“x14“
B4F-F5168-40-00

Predný ochranný rám s držiakom 
navijaka
B5R-F84L0-V0-00

ATV TEK FlexGrip™ Držiak
ABA-FFG10-00-00

Sada náradia
ABA-METRC-00-00

12V zásuvka
ATV-12VPK-00-KT

WARN® oceľové lano na navijak
YMD-60076-00-00

Ráfik zadného kolesa z ľahkých 
zliatin 10“x12“
B32-F5338-10-00

Ťažné zariadenie
B3D-F28M0-V0-00

WARN® Ďiaľkové ovládania 
navijaku
YME-90288-00-00

Náhradná lišta na snehovú radlicu 
54“
YMD-67861-00-00

Kodiak 450 EPS Doplnky

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock



Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť. 



10-ročná záruka 
spoločnosti Yamaha na 
remeň

10-ročná záruka spoločnosti Yamaha na 
remeň sa vzťahuje na všetky zostavované 
klinové remene v európskych modeloch 
od modelového roku 2022 s prevodovkou 
Ultramatic®, vrátane modelov radu Wolverine 
RMAX 1000, radu Wolverine 850, Viking 700, 
Kodiak 450, Kodiak 700 a Grizzly 700.

Prísľub vyrábať osvedčené terénne štvorkolky 
a vozidlá typu Side-by-Side prináša našim 
zákazníkom možnosti, pohodlie a istotu, 
vďaka čomu môžu vyraziť do prírody a 
vychutnávať si ju. Majitelia strojov Yamaha sa 
môžu spoľahnúť, že ich stroj nielen dovezie 
tam, kam potrebujú, ale aj naspäť, či už ho 
využívajú vo svojom voľnom čase alebo v 
práci. S novou 10-ročnou zárukou na remeň si 
spoločnosť Yamaha upevňuje plne zaslúženú 
povesť vynikajúcej odolnosti a spoľahlivosti 
svojich výrobkov a výraznejšie sa vzďaľuje 
konkurencii.

Pozrite si úplné znenie zmluvných podmienok 
10-ročnej záruky na remeň spoločnosti 
Yamaha.  
 https://www.yamaha-motor.eu/sk/sk/service-
maintenance/10-year-belt-warranty 

 



  

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
Viking EPS Kodiak 700 EPS Alu SE Kodiak 700 EPS

Motor
Typ motora 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC

Zdvihový objem 686 cm3 686 cm3 686 cm3

Vŕtanie x zdvih 102.0 x 84.0 102.0 x 84.0 102.0 x 84.0

Kompresný pomer 10.0 : 1 10.0 : 1 10.1 : 1

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka Yamaha Ultramatic®, CVT Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia "Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha 

zdvihu 205mm"
Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 205mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 205mm

Systém zadného odpruženia "Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha 
zdvihu 205mm"

Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 230mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 230mm

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová mokrá zadná brzda v zadnej prevodovej skrini mokrá zadná brzda v zadnej prevodovej skrini

Predné pneumatiky AT25x8-12NHS Maxxis MU19 AT25x8-12, hliníkové ráfiky Maxxis MU19 AT25x8-12, oceľové ráfiky

Zadné pneumatiky AT25x10-12NHS Maxxis MU19, AT25x10-12, hliníkové ráfiky Maxxis MU19, AT25x10-12, oceľové ráfiky

Rozmery
Celková dĺžka 3,100 mm 2,070 mm 2,070 mm 

Celková šírka 1,570 mm 1,180 mm 1,180 mm

Celková výška 1,925 mm 1,240 mm 1,240 mm

Rázvor kolies 2,135 mm 1,250 mm 1,250 mm

Minimálny pomer otáčania 4.5m 3.2m 3.2m

Minimálna svetlá výška 300 mm 275 mm 275 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní 613 kg neuvádza sa neuvádza sa

Objem palivovej nádrže 36.7L 18.0L 18.0L

Objem olejovej nádrže 2.6L 2.6L 2.6L

Výška sedadla 792 mm 860mm 860 mm

Limity zaťaženia
Korba 272kg - -

Predný nosič - 50kg 50kg

Zadný nosič - 90kg 90kg



 

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

Motor
Typ motora 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 

Zdvihový objem 686 cm3 421 cm3 421 cm3

Vŕtanie x zdvih 102.0 x 84.0 84.5 x 75.0 84.5 x 75.0

Kompresný pomer 10.1 : 1 10.0 : 1 10.0 : 1

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Systém pohonu Pohon 2WD/4WD prepínateľný páčkou On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 205mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 171mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 171mm

Systém zadného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 230mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 189mm Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 189mm

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda mokrá zadná brzda v zadnej prevodovej skrini lamelová v olejovom kúpeli lamelová v olejovom kúpeli 

Predné pneumatiky Maxxis MU19 AT25x8-12, oceľové ráfiky AT25x8-12 6ply, hliníkové ráfiky AT25x8-12 6ply, oceľové ráfiky

Zadné pneumatiky Maxxis MU19, AT25x10-12, oceľové ráfiky AT25x10-12 6ply, hliníkové ráfiky AT25x10-12 6ply, oceľové ráfiky

Rozmery
Celková dĺžka 2,070 mm 2,035 mm 2,035 mm

Celková šírka 1,180 mm 1,180 mm 1,180 mm

Celková výška 1,240 mm 1,160 mm 1,160 mm

Rázvor kolies 1,250 mm 1,240 mm 1,240 mm

Minimálny pomer otáčania 3.2m 3.2m 3.2m

Minimálna svetlá výška 275 mm 245 mm 245 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Objem palivovej nádrže 18.0L 14.0L 14.0L

Objem olejovej nádrže 2.6L 2.6L 2.6L

Výška sedadla 860 mm 855 mm 855 mm

Limity zaťaženia
Korba - - -

Predný nosič 50kg 40kg 40kg

Zadný nosič 90kg 80kg 80kg



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
Kodiak 450

Motor
Typ motora 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 

Zdvihový objem 421 cm3

Vŕtanie x zdvih 84.5 x 75.0

Kompresný pomer 10.0 : 1

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva elektronické vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI

Systém štartovania Elektrický

Prevodovka Klinový remeň Ultramatic® s brzdením predných a zadných kolies 
motorom, H/L/N/R/P

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD

Koncový prevod Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 171mm

Systém zadného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno, dráha zdvihu 189mm

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda lamelová v olejovom kúpeli 

Predné pneumatiky AT25x8-12 6ply, oceľové ráfiky

Zadné pneumatiky AT25x10-12 6ply, oceľové ráfiky

Rozmery
Celková dĺžka 2,035 mm

Celková šírka 1,180 mm

Celková výška 1,160 mm

Rázvor kolies 1,240 mm

Minimálny pomer otáčania 3.2m

Minimálna svetlá výška 245 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní neuvádza sa

Objem palivovej nádrže 14.0L

Objem olejovej nádrže 2.6L

Výška sedadla 855 mm

Limity zaťaženia
Korba -

Predný nosič 40kg

Zadný nosič 80kg



 



 

Hľadanie dobrodružstva sa 
začína práve tu

Každý z nás vo svojom vnútri túži po skutočnom 
dobrodružstve. Spaľuje nás túžba zistiť, čo sa 
nachádza za ďalším horizontom. A vďaka tejto 
vrodenej túžbe objavovať môžete dosiahnuť 
čokoľvek a vydať sa tak ďaleko, ako len chcete.

Komplexná ponuka výrobkov spoločnosti 
Yamaha vám umožňuje vychutnať si celý rad 
kvalitných zážitkov na súši, vode alebo snehu 
a podeliť sa o ne. Spoločnosť Yamaha vytvorila 
špecializovaný portál pre dobrodruhov, ktorý 
vám umožní okamžitý prístup k vzrušujúcemu, 
prekvapujúcemu a obohacujúcemu novému 
svetu, aby ste zistili, čo vám skutočne rozbúcha 
srdce.

Destination Yamaha Motor je globálna online 
cestovná platforma, ktorá každému, kto túži 
po vzrušení, dáva príležitosť zvýšiť si adrenalín 
a získať nové spomienky, ktoré vydržia navždy. 
V spolupráci s kľúčovými partnermi v oblasti 
cestovného ruchu vám platforma Destination 
Yamaha Motor umožňuje online vyhľadať to 
najlepšie dobrodružstvo, či už ho zažijete na 
motocykli, štvorkolke, lodi alebo snežnom skútri.

Vďaka skutočne rozmanitej ponuke výletov 
môžete nájsť nový zážitok, ktorý rozšíri vaše 
obzory a dostane vás z vašej komfortnej 
zóny, pričom si môžete byť istí, že platforma 
Destination Yamaha Motor preverila a schválila 
každého dodávateľa, vďaka čomu môžete s 
úplnou dôverou vykonať rezerváciu. Navštívte 
ešte dnes adresu https://destination-yamaha-
motor.eu/ a už zajtra s nami získajte zaujímavý 
nový zážitok.
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 Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 6 rokov a starším a vždy 
pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča 

len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi 
s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa 

odporúča len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie 
v rámci konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných prípadoch 

uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby ste zaistili trvácnosť, 
spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade vozidiel Side by Side). Prevádzka 

terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť: vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne 
štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne 

ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný 
odev. Na terénnych štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný 

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite prirýchlo. Na 
náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne a berte ohľad na životné prostredie, 

ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side 
by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz. Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho 

predajcu alebo zavolajte distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špecifi kácie a vzhľad produktov Yamaha 
sa čas od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustračné účely 
a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch 
v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 

12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu. Podrobnosti vám poskytne predajca. 

 Sledujte nás: 

 Predajca 


