
Η τέχνη του ελέγχου
Με τις μεγάλες δυνατότητες ελέγχου όσον αφορά τον

κινητήρα, το πλαίσιο και τα φρένα, η YZ450F είναι

σχεδιασμένη για να σας προσφέρει ένα ουσιαστικό

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού σε κάθε στάδιο του

αγώνα.

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε από την αφετηρία, μέχρι τη

στιγμή που θα περάσετε τη γραμμή τερματισμού, αυτή η

πρωτοποριακή μοτοσυκλέτα motocross σάς επιτρέπει να

ξεδιπλώσετε όλες σας τις δυνατότητες στην πίστα, χάρη στην

κορυφαία απόδοση πλαισίου και κινητήρα.

Με μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων, από το ηλεκτρονικό

σύστημα ελέγχου εκκίνησης και το μπροστινό δισκόφρενο

μεγάλης διαμέτρου μέχρι την ομαλή απόδοση ισχύος και την

εκλεπτυσμένη σχεδίαση του πλαισίου και της ανάρτησης, η

YZ450F σάς προσφέρει καλύτερο έλεγχο από την αφετηρία

μέχρι τον τερματισμό.

Ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή με

άνοιγμα εισαγωγής προς τα εμπρός

Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας

2ΕΕΚ 450 κ .εκ.

Ομαλή και ελεγχόμενη ισχύς κινητήρα

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εκκίνησης

(LCS)

Μπροστινό φρένο μεγάλης διαμέτρου

270 mm

Σχεδίαση με συγκέντρωση μαζών για

ευέλικτο χειρισμό

Αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο

Ανάποδα μπροστινά πιρούνια με

ξεχωριστό σύστημα αέρα/λαδιού (AOS)

Ανάρτηση Monocross με μοχλικό

Ειδική σχεδίαση για αγώνες MXGP
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Η τέχνη του ελέγχου
Με την πρωτοποριακή ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή, το εξαιρετικά compact πλαίσιο και την ανάρτηση

προηγμένης τεχνολογίας, η YZ450F θα σας βοηθήσει να κάνετε το επόμενο βήμα στην αγωνιστική καριέρα

σας.

Αυτή η αγωνιστική μοτοσυκλέτα είναι ειδικά σχεδιασμένη για αγώνες MXGP με βελτιστοποιημένους

χρονισμούς βαλβίδων και εκκεντροφόρους για ομαλή και άνετη συμπεριφορά του κινητήρα, η οποία σας

επιτρέπει να αξιοποιείτε την εκπληκτική ισχύ του στο έπακρο. Ο μπροστινός δίσκος έχει μεγαλύτερη διάμετρο

270 mm και σας επιτρέπει να φρενάρετε πιο δυνατά και πιο αργά, ενώ οι ρυθμίσεις της ανάρτησης και η

σχεδίαση του πλαισίου προσφέρουν αυξημένη πρόσφυση και ακόμη καλύτερη αίσθηση.

Εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εκκίνησης για ακόμα πιο γρήγορες εκκινήσεις, η YZ450F είναι

μια μοτοσυκλέτα που δεν συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση. Άλλωστε, ούτε και εσείς συμβιβάζεστε με κάτι

λιγότερο από τον απόλυτο έλεγχο.
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Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
εκκίνησης (LCS)

Η YZYZ450F διαθέτει ένα προηγμένο

σύστημα ελέγχου εκκίνησης (LCS) για

δυνατό ξεκίνημα που θα σας φέρει πιο

κοντά στη νίκη. Το ηλεκτρονικό σύστημα

ενεργοποιείται με το πάτημα ενός

κουμπιού και βελτιώνει την απόδοση της

μοτοσυκλέτας κάνοντας ακριβείς ρυθμίσεις

στις στροφές του κινητήρα, ώστε να

περιορίζεται το σπινάρισμα του πίσω

τροχού και να ελέγχετε καλύτερα την τάση

για σούζα όταν ξεκινάτε από την αφετηρία

με πρώτη και δεύτερη ταχύτητα.

Ομαλή και άνετη απόκριση
κινητήρα

Η τετραβάλβιδη, ανεστραμμένη

κυλινδροκεφαλή της YZ450F διαθέτει την

πιο προηγμένη σχεδίαση στην κατηγορία

της. Για υψηλότερη απόδοση καύσης, το

νέο μοντέλο διαθέτει βελτιστοποιημένους

χρονισμούς βαλβίδων, νέο εκκεντροφόρο

εξαγωγής μεγάλου βυθίσματος και ειδικά

ελατήρια βαλβίδων για ομαλή και άνετη

συμπεριφορά του κινητήρα σε χαμηλές και

μεσαίες ταχύτητες.

Βελτιωμένος μηχανισμός
συμπλέκτη και αλλαγής
ταχυτήτων

Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο

συμπλέκτη και στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι

ειδικά σχεδιασμένες για γρηγορότερες και

ομαλότερες αλλαγές ταχυτήτων. Αυτό

σημαίνει ότι μπορείτε να επιτυγχάνετε ακόμη

καλύτερους χρόνους σε κάθε σας γύρο. Για

ακόμη πιο γρήγορες και ακριβείς αλλαγές

ταχυτήτων, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής

πίεσης, η YZ450F διαθέτει πλήμνη

συμπλέκτη με εξαιρετικά ομαλή απόκριση,

καθώς και μοχλό αναστολέα αλλαγής

ταχύτητας τελευταίας τεχνολογίας.

Μπροστινός δίσκος
μεγαλύτερης διαμέτρου 270
mm

Για τη νίκη στους αγώνες, η ισχύς πέδησης

είναι εξίσου σημαντική με την ισχύ του

κινητήρα και η YZ450F διαθέτει μπροστινό

δισκόφρενο μεγαλύτερης διαμέτρου 270

mm. Σε συνδυασμό με τα ειδικά

σχεδιασμένα τακάκια, η εξαιρετικά

αποδοτική σχεδίαση του μπροστινού

φρένου προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ

πέδησης, για αίσθηση και έλεγχο υψηλής

ακρίβειας.

Βελτιωμένος έλεγχος

Τα μπροστινά πιρούνια διαθέτουν

ξεχωριστό σύστημα αέρα/λαδιού (AOS) και

θεωρούνται από τα καλύτερα της αγοράς.

Επίσης, οι ρυθμίσεις ανάρτησης της νέας

YZ450F είναι ειδικά βελτιστοποιημένες για

βελτιωμένο έλεγχο και καλύτερο κράτημα

του μπροστινού τροχού, ενώ έχουν γίνει

σημαντικές βελτιώσεις και στην πίσω

ανάρτηση Monocross για πιο

αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών

και ακόμη καλύτερο χειρισμό.

Βελτιωμένη σχεδίαση πλαισίου

Νέες πλάκες τιμονιού με αναθεωρημένο

o set που συνεισφέρει στην ιδανική

ισορροπία μεταξύ της απόκρισης στο χειρισμό

και της απορρόφησης κραδασμών. Τα

μαρσπιέ έχουν τοποθετηθεί σε νέα θέση που

χαμηλώνει το κέντρο βάρους του αναβάτη,

ενώ ο φαρδύτερος άξονας του ψαλιδιού και οι

χαλύβδινες βάσεις του κινητήρα βελτιώνουν

την ισορροπημένη ακαμψία του περιμετρικού

πλαισίου αλουμινίου με το εξαιρετικά χαμηλό

βάρος.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, 2EEK, τετραβάλβιδος,
Μονοκύλινδρος, οπίσθιας κλίσης

Κυβισμός 449cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 97.0 mm x 60.8 mm
Σχέση συμπίεσης 12.5 : 1
Μέγιστη ισχύς -
Limited power version -
Μέγιστη ροπή -
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption -
CO2 emission -
Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 27º15
Ίχνος 118mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 310 mm
Διαδρομή πίσω 315 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø270 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M
Πίσω ελαστικό 110/90-19 62M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,180 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1,280 mm
Ύψος σέλας 965 mm
Μεταξόνιο 1,480 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 330 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 112 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7.5litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.95litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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