
Изкуството на
управлението
Предоставящ високи нива на управление на двигателя,

шасито и спирачките, YZ450F е създаден да ви осигури

истинско предимство над конкуренцията във всеки един

етап от състезанието.

От секундата, в която стартирате с пълна мощност до

момента, когато пресечете финалната линия, този

иновативен мотоциклет за мотокрос ви позволява да

представите целия си потенциал като дава възможност

на мотора да разгърне напълно характеристиките на

двигателя и шасито.

От системата за електронно управление на запалването

и предната дискова спирачка с голям диаметър до

плавната промяна на изходната мощност и

усъвършенстваното окачване и шасито – YZ450F ви

осигурява по-голям контрол от старта до финала.

Обърната цилиндрова глава с

насочен напред вход

450-кубиков, 4-клапанов  двигател

DOHC с течно охлаждане

Плавна и контролируема мощност на

двигателя

Система за електронно управление

на запалването (LCS)

Преден спирачен диск с голям

диаметър от 270 mm

Дизайн със съсредоточаване на

масата в средата за пъргаво

управление

Алуминиева рама с двустранно ребро

Обърнати предни вилки с отделна

система за въздух/масло (AOS)

Окачване от шарнирен тип Monocross

Разработен за MXGP дизайн

YZ450F



Изкуството на управлението
Със своята иновативна обърната цилиндрова глава, както и изключително компактното шаси и

интелигентно окачване, YZ450F е готов да изведе състезателната ви кариера на следващото ниво.

Оборудван с оптимизирани синхронизиране на клапаните и разпределителни валове, този разработен

за MXGP състезателен мотоциклет осигурява плавна и лесна работа на двигателя, която ви позволява

да се насладите напълно на невероятната му мощност. Предният диск с голям диаметър от 270 mm ви

позволява да спирате по-агресивно и по-късно, докато настройките на окачването и конструкцията на

шасито осигуряват по-добро сцепление и усещане.

Разполагащ със система за електронно управление на запалването за по-бързо потегляне, YZ450F е

създаден да побеждава. Приближава ви с една стъпка по-близо до пълния контрол.
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Система за електронно
управление на запалването
(LCS)

За производителност за силен старт

YZ450F е оборудван  с усъвършенствана

система за управление на запалването

(LCS). Активирана с натискането на

един бутон, тази електронна система за

подобрение на производителността

извършва прецизни настройки на

оборотите на двигателя с цел да се

ограничи въртенето на задното колело и

управлява колелата при рязко

потегляне при старта на 1-ва и 2-ра

скорост.

Плавна и контролирана
работа на двигателя

Обърнатата глава на цилиндъра с 4

клапана на YZ450F е една от най-

усъвършенстваните конструкции в

своя клас. За по-висока ефективност

на горивния процес най-новият модел

използва оптимизирано синхронизиране

на клапаните, както и гърбица на

изпускателния клапан  с висок профил и

специални пружини на клапана, които

осигуряват плавна и лесна работа на

двигателя при ниски до средни обороти.

Усъвършенстван съединител
и механизъм на превключване
на скорости

Важните промени в  съединителя и

трансмисията имат за цел да намалят

времената на обиколките като ви помагат

по-бързо и ефективно  да превключвате

скоростите. За бърза и прецизна смяна на

скоростите – дори при много напрегнати

ситуации – YZ450F разполага  със

суперплавен външен барабан на

съединителя, както  и лост за спиране на

предавките с най-новия дизайн.

Преден диск с по-голям
диаметър от 270 mm

Що се отнася до спечелването на

състезания, спирачната ефективност е

точно толкова важна, колкото

двигателната мощност, и затова YZ450F

е снабден с преден спирачен диск с по-

голям диаметър от 270 mm. Снабден със

специално проектирани накладки, този

високоефективен дизайн на предните

спирачки осигурява по-високи  нива на

мощност на спиране с прецизно

усещане и прецизен контрол.

Усъвършенствано
управление

Предните вилки с отделна система за

въздух/масло  (AOS) са сред най-

добрите в  индустрията, а за

усъвършенствано управление и по-

добро сцепление на предното колело,

най-новият YZ450F работи с

оптимизирани настройки на предното

окачване, а задното окачване Monocross

също включва подобрения, които

осигуряват по-ефективно  абсорбиране

на неравностите и по-

усъвършенствани характеристики на

управлението.

Усъвършенстван дизайн на
шасито

Новите тройни скоби осигуряват

коригирано изместване на вилката, което

допринася за по-добър баланс на

управлението и работа на амортисьорите.

Преместените поставки за крака свалят

центъра на тежестта на мотоциклетиста –

а по-широката шарнирна точка и

стоманените монтажни планки на

двигателя подобряват запаса от здравина

на олекотеното двустранно алуминиево

шаси.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов,
наклонен назад, едноцилиндров

Кубатура 449cc
Диаметър х ход 97.0 mm x 60.8 mm
Степен на сгъстяване 12.5 : 1
Максимална мощност -
Версия с ограничена мощност -
Максимален въртящ  момент -
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Откат
Трансмисия Постоянно зацепена, 5-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption -
CO2 emission -
Карбуратор Горивен инжекцион

Шаси

Рама Полу-двойна вилка
Ъгъл на вертикално отклонение 27º15
Следа 118mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork
Система на задното очакване Плаващо рамо, шарнирно окачване
Преден ход 310 mm
Заден ход 315 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø270 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm
Предна гума 80/100-21 51M
Задна гума 110/90-19 62M

Размери

Обща дължина 2,180 mm
Обща ширина 825 mm
Обща височина 1,280 mm
Височина на седалката 965 mm
Колесна база 1,480 mm
Минимален просвет 330 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

112 kg

Капацитет на горивен резервоар 7.5litres
Капацитет на маслен резервоар 0.95litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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