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The extraordinary ordinary
work
De Kodiak 700 is ontworpen voor de agrarische sector,
industriële gebruikers en tuinbouw die een duurzaam
utility voertuig nodig hebben voor het zwaardere werk,
soms wel onder extreme omstandigheden. Deze ATV
combineert de beste prestaties met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.

Utility ATV met uitstekende prijskwaliteitverhouding
Krachtige 708cc-viertaktmotor
(DOHC)
Automatische Yamaha
Ultramatic® CVT transmissie
Mechanische 2WD/4WD (OnCommand® op Kodiak 700 SE EPS)
Elektrische stuurbekrachtiging
(Kodiak 700 EPS)
Totaal laadvermogen van 140 kg
op bagagerek vóór en achter

Aangedreven door een krachtige 708 cc motor en
voorzien van een comfortabel zadel voor lange
werkdagen. Het is een ideaal werkpaard dat 140 kg
bagage plus de bestuurder kan vervoeren en tot 600 kg
kan trekken.

Trekvermogen van 600 kg en aan
de voorzijde standaard
gemonteerde lier

Dankzij de soepel werkende Ultramatic® CVT transmissie
en mechanische 2WD/4WD is deze robuuste ATV ideaal
voor trekken. En met de elektrische stuurbekrachtiging op
het EPS model, het SE model heeft zelfs nog meer
functies, wordt elke werkdag met de Kodiak 700 een stuk
makkelijker.

Maxxis 25 inch banden, 25x8x12
vóór en 25x10x12 achter

Schijfremmen vóór en afgedichte
natte rem achter
Onafhankelijke wielophanging
met lange veerweg

Digitale instrumenten (Kodiak 700
EPS) en opbergruimte
Centraal geplaatste halogeen
werklamp (Kodiak 700 EPS)
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Elke werkdag wordt
aangenamer

Yamaha Utility ATV's worden gebouwd met
slechts één doel voor ogen, de werkbelasting
vergemakkelijken.
Deze filosofie is tot in de kleinste details
vertaald. Zoals in motoren met veel trekkracht
die u zelfs op het moeilijkste terrein in
beweging houden. Geavanceerde technologie
die het u gemakkelijker maakt, zoals
automatische transmissie en elektrische
stuurbekrachtiging (Kodiak 700 EPS), en een
ergonomische vormgeving waarmee u zich
zelfs na een lange werkdag nog prettig voelt.
Daarnaast zijn de ATV's van Yamaha zuinig en
vereisen deze weinig onderhoud.
Yamaha Utility ATV's zijn onvermoeibare
werkpaarden, maar dat is nog niet alles. Als de
tijd er rijp voor is, hebben deze voertuigen
genoeg in huis om er ook nog leuke dingen
mee te gaan doen.
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708cc-motorblok (DOHC)
De hardwerkende Kodiak 700 is voorzien van een krachtige
motor die het hoogste koppel en vermogen in zijn klasse
levert. De zuinige, vloeistofgekoelde 708cc motor heeft vier
kleppen en twee bovenliggende nokkenassen (DOHC). Een
motor die een grote hoeveelheid goed regelbaar koppel levert,
waardoor deze de zwaarste taken aankan.

Ultramatic® transmissie
Yamaha's toonaangevende Ultramatic® automatische transmissie
biedt een hoge, lage, achteruit-, neutraal- en parkeerstand en
behoort tot de duurzaamste en efficiëntste CVT-systemen in de
ATV wereld. Dankzij een soepel draaiende V-riem biedt dit
geavanceerde ontwerp een natuurlijk motorremgevoel op alle
wielen, wat zorgt voor extra vertrouwen en controle bij
afdalingen.

Onafhankelijke wielophanging, schijfremmen vóór
De compacte, onafhankelijke dubbele wieldraagarmen en nieuw
ontworpen KYB schokdempers van de Kodiak 700 staan garant voor
veel comfort en een grote wendbaarheid, en zijn opgewassen tegen
het meest extreme terrein Voor duurzaam en betrouwbaar remmen
is de Kodiak 700 uitgerust met schijfremmen vóór en een afgedichte
natte rem achter.

Mechanisch 2WD/4WD systeem
Voor volledige controle is de Kodiak 700 uitgerust met een
gebruiksvriendelijk 2WD/4WD systeem. Een op het stuur gemonteerde
mechanische hendel maakt het schakelen tussen 2WD en 4WD snel en
effectief, zodat u de juiste optie kunt kiezen voor elk type terrein en
ondergrond. Het Kodiak 700 SE EPS model is daarnaast voorzien van
een On-Command® systeem met 2WD/4WD en 4WD met Diff Lock.

Draagvermogen en lier
Duurzame bagagerekken vóór en achter bieden een laadvermogen
van 140 kg en de Kodiak kan 700 tot 600 kg trekken, mede hierdoor
is deze machine een ideale metgezel op de boerderij, in de fabriek of
in het bos. De aan de voorzijde gemonteerde WARN ProVantage
2500 lier is een standaardvoorziening voor Europa. De EPS modellen
zijn tevens standaard voorzien van een 2 inch trekhaakbalk.

Elektrische stuurbekrachtiging (Kodiak 700 EPS)
Voor extra rijcomfort en minder fysieke inspanning is de Kodiak 700 EPS voorzien van
elektrische stuurbekrachtiging (EPS), die is ontworpen voor een optimale balans tussen
bestuurdersondersteuning en positieve feedback. Dit systeem biedt meer comfort,
zelfvertrouwen en controle door een licht aanvoelende en nauwkeurige besturing.
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Motor

Kodiak 700 / EPS / SE

Motortype

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-kleppen

Cilinderinhoud

708 cc

Boring x slag

103,0 mm x 85,0 mm

Compressieverhouding

10,1 : 1

Smeersysteem

Druksmering

Brandstofsysteem

Single Mikuni 44 mm

Ontstekingssysteem

TCI

Startsysteem

Elektrisch

Transmissie

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Aandrijfsysteem

STD/EPS: Lever operated 2WD/4WD. EPS SE: On-Command® 2WD, 4WD, 4WD
with Diff-lock

Eindoverbrenging

Aandrijfas

Type

Kodiak 700 / EPS / SE

Wielophanging, voor

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 180 mm slag

Wielophanging, achter

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 230 mm slag

Remmen, voor

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf

Remmen, achter

Multi-disc wet rear brake in rear gearcase

Bandenmaat, voor

Maxxix MU19 AT25x8-12, steel wheels

Bandenmaat, achter

Maxxix MU19, AT25x10-12, steel wheels

Afmetingen

Kodiak 700 / EPS / SE

Totale lengte

2.070 mm

Totale breedte

1.180 mm

Totale hoogte

1.240 mm

Zithoogte

860 mm

Wielbasis

1.250 mm

Grondspeling

275 mm

Draaicirkel

3,2 m

Inhoud brandstoftank

18,0 liter

Motorolie hoeveelheid

2,6 liter

Maximaal laadvermogen

Kodiak 700 / EPS / SE

Bagagerek voor

50 kg

Bagagerek achter

90 kg

Extra kenmerken

Kodiak 700 / EPS / SE

Stuursysteem

Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) (niet op
standaard uitvoering))
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Prijs
Kodiak 700

€ 9.799,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
Kodiak 700 Camo

€ 10.199,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
Kodiak 700 EPS

€ 10.599,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
Kodiak 700 EPS Camo/SE

€ 11.099,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O

De Kodiak 700 is niet voorzien van EPS, aluminium velgen, 2 inch trekhaakbalk, digitale multifunctionele instrumenten, On-Command® aandrijving en de
derde werklamp. De Kodiak 700 (model zonder EPS) is bovendien alleen beschikbaar in de kleuren Solid Green, Yamaha Blue en Red Spirit.
Disclaimer voor ATV's
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Kleuren

Solid Green

Camouflage

Red Spirit

Grey Metallic

Light Silver Metallic

Satin Black

Accessoires

Stootplaat midden Beschermplaat Aarm vóór

Stootplaat achter

Bodybeschermbuiz Overspatschermen Heavy Duty
en
takkenscherm vóór

Voor alle Kodiak 700 / EPS / SE accessoires ga naar www.yamaha-motor.nl/accessories of vraag advies bij uw locale Yamaha-dealer

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service
en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële
Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.
Yamaha Genuine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor onze Yamaha-productserie.
Yamaha raadt ook het gebruik van Yamalube® aan: ons eigen assortiment hightech smeermiddelen die het levenssap
voor Yamaha-motoren vormen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te blijven doen, waar u ook
rijdt.
Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha kwalitatief hoogwaardige, innovatieve motorkleding die u
comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer
informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de
Yamaha Kodiak 700 / EPS / SE met uw
mobiel
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