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Vrhunski vsestranski ATV
srednje velikosti.
Ob dolgem delovnem dnevu je ključnega pomena
zagotavljanje udobja tudi pri najbolj utrujajočih pogojih.
Grizzly 450 EPS je s svojo srednjo velikostjo namenjen prav
za takšna opravila.

Ker je opremljen z električnim servo krmilom, popolnoma
neodvisnim vzmetenjem, zadnjo mokro zavoro, pogonskim
sistemom On-Command® in enodelnim lahkim okvirjem,
je vozilo izjemno okretno in s tem omogoča spretno
upravljanje.

Filozofija zasnove tega vozila je v vsaki najmanjši
podrobnosti usmerjena k vozniku, kar lahko opazite pri
lahkih pnevmatikah in udobnem sedežu.  Poleg tega
porabi izjemno malo goriva, ne potrebuje veliko
vzdrževanja in ga lahko opremite s številno priročno
dodatno opremo. Grizzly 450 EPS je torej vrhunsko
vsestransko ATV-vozilo, s katerim boste opravili vse svoje
delo.

Vodno-hlajen, 2-ventilski, 421ccm,
SOHC

Prenos Ultramatic® s klinastim
jermenom (s prestavami
L/H/N/R/P)

Pogonski sistem On-Command® z
2/4-kolesnim pogonom ali 4-
kolesnim pogonom in zaporo
diferenciala

Vrhunski vsestranski ATV

Odlična okretnost z električnim
servo krmilom

Neodvisno zadnje vzmetenje

Zračni filter, za katerega ne
potrebujete orodja

Zatesnjena mokra zavora

Večfunkcijski LCD-zaslon s podatki

Vgrajeni in močni prtljažniki

Nizka poraba goriva in malo
vzdrževanja

Optimalna ergonomska oblika
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Yamahini delovni
modeli ATV

Yamaha je pri izdelavi svojih delovnih ATV-
vozil pred seboj imela le en cilj – olajšati delo v
okoljih s težkimi razmerami.

To se pozna pri izdelavi vsake najmanjše
podrobnosti. Motorji z izjemnim navorom, ki
omogočajo vožnjo po težavnem terenu ali
prevažanje težkega tovora. Tehnologija za
zmanjšanje napora med vožnjo, kot je
avtomatski menjalnik in električno servo
krmilo (EPS), ter ergonomska zasnova, ki bo
poskrbela, da boste ves dan udobno sedeli na
sedežu. Poleg tega je njihova poraba izjemno
varčna in ne potrebujejo veliko vzdrževanja.

Yamahini delovni modeli ATV so neutrudni
delovni konji, vendar to še zdaleč ni vse. Kadar
čas to dopušča, bodo ta vozila svojim
voznikom omogočila tudi veliko mero zabave.
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Močan motor
Izjemna moč se nahaja v osrčju modela Grizzly 450 EPS. Vodno-
hlajen 421ccm motor omogoča navor pri nizkih vrtljajih, ki ga
boste lahko uporabili kjerkoli in kadarkoli. Poleg tega prenos
Ultramatic® zagotavlja izredno moč zaviranja motorja celo pri
delu na najbolj strmih pobočjih.

Lahek okvir
Enodelni okvir zmanjša težo in hkrati prispeva k močnejši in
trdnejši konstrukciji vozila. Vključuje izredno trpežen končni
prenos, ki je priključen na treh različnih točkah (običajno je
priključen na dveh), za najboljšo zaščito pred obremenjenostjo pri
rednem izvajanju težkih opravil. Kratek in prožen stabilizator
zagotavlja večjo podporo.

Električno servo krmilo (EPS)
Če so dnevi dolgi ali če se znajdete na težavnem terenu, vam bo
električno servo krmilo pomagalo ne glede na vašo velikost. Sistem
uporablja podatke, ki jih posredujejo voznik in kolesa, in tako pomaga
pri krmiljenju, daje povratne informacije, preprečuje zdrse na krmilu,
generator izmeničnega toka visoke izhodne moči pa zagotavlja
napajanje v vseh razmerah. Električno servo krmilo je enako kot pri
modelu Grizzly 700, vendar z novim režimom delovanja elektronike
za nadzor motorja.

Pogonski sistem On-Command®
Yamahin sistem On-Command® z 2/4-kolesnim pogonom (4-kolesni
pogon z zaporo diferenciala), ki se vključi s pritiskom na gumb in
omogoča preprosto menjavanje načinov vožnje, zato se vozilo skoraj
takoj prilagodi na spremembe terena, po katerem vozite.

Neodvisno nastavljivo vzmetenje z dolgim hodom
Vzmetenje z dolgim hodom omogoča zanesljivejši stik pnevmatik s
tlemi, celo na težavnem terenu. Prednje vzmetenje z dvojno A-roko in
neodvisno zadnje vzmetenje omogočata modelu Grizzly 450 EPS, da
se prilagodi vsem površinam in zagotavlja izjemno oddaljenost
motorja od tal. Nastavitev trdote vzmeti omogoča optimalno
upravljanje za vsakega voznika in tovor.

Mokre disk zavore na vseh kolesih
Trpežen zatesnjen zavorni sistem z več diski varuje sistem pred
zamašitvijo z blatom ali kamni, ki jih med vožnjo vrže izpod koles.
Omogoča boljše in zanesljivejše ustavljanje ter enostavnejšo nastavitev.
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Agregat Grizzly 450 EPS
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, SOHC, 2-ventilski

Prostornina 421ccm

Vrtina x gib 84,5 mm x 75,0 mm

Kompresijsko razmerje 10,0 : 1

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Uplinjač BSR33/1

Sistem vžiga DC-CDI

Zagon Električni

Prenos UltramaticÂ® klinasti jermen z zaviranjem vseh koles s pomočjo motorja,
H/L/N/R/P

Način vožnje On-CommandÂ® 2WD/4WD/zapora diferenciala

Končni prenos Dolžina osi

Šasija Grizzly 450 EPS
Sistem prednjega vzmetenja Neodvisna dvojna nihajka, na 5 pozicij nastavljiva prednapetost, 160 mm hod

vzmetenja

Sistem zadnjega vzmetenja Neodvisna dvojna nihajka, na 5 pozicij nastavljiva prednapetost, 180 mm hod
vzmetenja

Prednja zavora Dvojni hidravlični disk

Zadnja zavora Disk zavore v zatesnjeni oljni kopeli

Prednje pnevmatike AT25x8-12

Zadnje pnevmatike AT25x10-12

Dimenzije Grizzly 450 EPS
Skupna dolžina 1.993 mm

Skupna širina 1.093 mm

Skupna višina 1.120 mm

Višina sedeža 840 mm

Medosovinski razmak 1.233 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 245 mm

Minimalni obračalni krog 3,0 m

Prostornina rezervoarja za
gorivo

15,0 L

Prostornina rezervoarja za olje 2,6 L

Največja obremenitev Grizzly 450 EPS
Prednji nosilec 40 kg

Zadnji nosilec 80 kg

Dodatne lastnosti Grizzly 450 EPS
Sistem upravljanja Ackermann-model z električnim sistemom upravljanja



 
Cena 
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Grizzly 450 EPS 9.095,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Grizzly 450 2016 EPS - homologirano T3 AKCIJA 8.995,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.<b>Redna cena: <s>10495,00 </s>€</b>

Vožnjo ATV-vozil z motorji do 70 cm3 priporočamo samo za voznike od 6 let naprej pod nadzorom odrasle osebe. Vožnjo ATV-vozil z motorji od 70 do 90 cm3
priporočamo samo za voznike od 12 let naprej pod nadzorom odrasle osebe. Vožnjo ATV-vozil z motorji z 90 cm3 ali več priporočamo samo za voznike od 16 let naprej.
ATV-vozila so zasnovana tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Dovoljene vlečne teže so skupaj z največjo nosilnostjo navedene v navodilih za uporabo in
vzdrževanje (odvisno od modela). Da bi zagotovili trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbeli za varnost voznika, priporočenih kapacitet ne smete preseči pod
nobenim pogojem. Yamaha priporoča, da se vsi vozniki ATV-vozil udeležijo ustreznega usposabljanja. Za informacije o varnosti in usposabljanju se obrnite na svojega
prodajalca ali pokličite Yamahinega distributerja v vaši državi. Upravljanje ATV-vozil je lahko nevarno. Vedno se izogibajte tlakovanih površin in tako poskrbite za svojo
varnost. ATV-vozila so namenjena samo za terensko vožnjo na netlakovanih površinah. Vožnja po tlakovanih površinah lahko močno vpliva na upravljanje in posledično
lahko pride do izgube nadzora. Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Nikoli ne vozite sopotnikov. Med vožnjo nikoli ne izvajajte akrobacij. Kadar
vozite, nikoli ne uživajte alkohola ali zdravil. Izogibajte se prekomernim hitrostim in bodite previdni zlasti na zahtevnem terenu. Bodite previdni: vedno vozite
odgovorno in spoštujte okolje, državne in lokalne zakone. Vozniki v tej brošuri so profesionalci, zato jih ne poskušajte oponašati. Specifikacije in izgled Yamahinih
proizvodov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo samo za ponazoritev. Nekateri modeli so prikazani z izbirno dodatno
opremo. Vsa ATV-vozila imajo 12-mesečno omejeno tovarniško garancijo, razen modela Banshee, ki ima 90-dnevno omejeno tovarniško garancijo. Za podrobnosti se
obrnite na svojega prodajalca.
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Yamaha Blue Solid Green Red Spirit

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in opremljeni za nudenje najboljših storitev in nasvetov za

vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha močno priporoča obisk pooblaščene trgovine z izdelki Yamaha, ker lahko

ustreže vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha

prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini agregati so zasnovani tako, da

delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov, Yamaha ponuja še vrsto visokokvalitetne, inovativne opreme, katere izdelava

zagotavlja udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha Grizzly 450 EPS AKCIJA z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


