
Motocykel je vhodný na
všetko
Úplne nový WR450F využívajúci najpokročilejšiu

technológiu s pretekárskymi koreňmi je skutočne

všestranným enduro motocyklom, ktorý vám vždy

ponúkne viac – pri pretekoch aj tréningu alebo keď

jazdíte pre zábavu.

4-ventilový motor s objemom 450 ccm s vysokým

krútiacim momentom využíva dômyselnú obrátenú hlavu

valcov a poskytuje široký rozsah výkonu. Naozajstným

pretekárom tak umožňuje vyhrávať celé preteky aj

jednotlivé etapy. Pretože má niekoľko režimov chodu

motora, jediným prepínačom premeníte tohto

plnokrvného pretekára na pohodový terénny motocykel.

Úplne nový kolískový rám a štíhla kapotáž vám poskytnú

ľahkú obratnosť v najnáročnejších podmienkach.

Najmodernejšie odpruženie umožňuje modelu WR450F

ísť rýchlejšie, plynulejšie a ešte viac na doraz ako

kedykoľvek predtým.

Úplne nový motor s objemom 450 ccm

s optimalizovaným nastavením

Komunikačnou riadiacou jednotkou

(CCU) podporuje aplikáciu Power Tuner

Nový prepínač na riadidlách umožňuje

upraviť režim motora

Nový ľahký dvojitý kolískový rám podľa

modelu YZ450F

Prepracované odpruženie KYB®

umožňuje stabilnú a pohodlnú jazdu

Štíhla palivová nádrž s objemom 7,9 l

centralizuje hmotu

Nový ľahký, štíhly a agresívny dizajn

kapotáže a svetlometu

Nový odolný kryt pod motorom a nový

snímač rýchlosti

Nové blatníky a konštrukcie sú ľahko

prístupné skrine vzduchového  ltra

Nová odolná spojka, 5-stupňová

prevodovka so š irokým pomerom.

Nové úzke nižšie a lepš ie prístupné

sedlo

Nová vylisovaná gra ka odolná proti

WR450F



Motocykel je vhodný na všetko
Enduro motocykle Yamaha WR-F potvrdzujú svoj potenciál víťaziť vo všetkých kategóriách – od

Enduro GP cez enduro 2 a terénne súťaže až po legendárny Dakar – najdrsnejša skúška, akú môže

enduro motocykel podstúpiť.

Úplne nový WR450F s novým výkonným motorom, novým obratným rámom a štíhlou kapotážou

vyvinutou z modelu YZ450F vám poskytne prvotriedny výkon, špičkovú všestrannosť a legendárnu

spoľahlivosť, s ktorými môžete víťaziť.

Široký rozsah poskytovaného výkonu možno ladiť vďaka palubnej Wi-Fi pomocou aplikácie Power

Tuner. Model WR450F pre rok 2019 so štíhlym podvozkom umožňujúcim agilné ovládanie je preto

najdômyselnejším a najkomplexnejším enduro motocyklom do každého prostredia. Tento motocykel,

ktorý zvládne enduro, súťaže, terénne preteky aj rekreačnú jazdu, sa hodí ku všetkému.
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Úplne nový motor s objemom
450 ccm

Model WR450F pre rok 2019 využíva úplne

nový motor s obrátenou hlavou valca

vyvinutý tak, aby dodával plynulejší a

ovládateľnejší výkon v ešte väčšom

rozsahu. Nové vačkové hriadele, hlava

valca a piest dosahujú vyšší kompresný

pomer, a tým aj väčší výkon. Upravené

nastavenie vstrekovania paliva a nové

mapovanie zapaľovania vám umožní lepšie

ovládanie v technicky náročnom teréne.

Nová aplikácia Power Tuner

Aplikácia Yamaha Power Tuner vám

umožní nastaviť si charakteristiky a výkon

motora motocykla WR450F podľa rôznych

jazdných podmienok. Navyše máte prístup

k údajom o motore. Pomocou

inteligentného telefónu a komunikačnej

riadiacej jednotky (CCU), môžete ľahko

nastaviť pomer vzduchu a paliva a

časovanie zapaľovania tak, aby ste

dosiahli optimálny výkon.

Nové nastaviteľné režimy motora

Pri jazde v teréne musíte byť pripravení na

premenlivú charakteristiku povrchu aj na

extrémne počasie. Vďaka novým prepínacím

režimom motora teraz môžete zvoliť vhodný

prenos výkonu pomocou prepínača na

riadidlách, ktorý vám umožňuje úspešne

zvládnuť ľubovoľný terén od pomalého

technického terénu po rýchlu pretekársku

trať.

Nový ľahký kolískový rám podľa
modelu YZ450F

Úplne nový rám je štíhlejší a ľahší, takže

je oveľa obratnejšie v kľukatom,

kamenistom alebo technicky náročnom

teréne. Dvojitý hliníkový kolískový rám je

skonštruovaný s optimálnou mierou

tuhosti a umožňuje tak oveľa

jednoduchšie ovládanie a presné

sledovanie terénu. Vy tak máte väčšiu

kontrolu na hrboľatom alebo klzkom

teréne.

Prepracované predné a zadné
odpruženie KYB®

Špičková predná vidlica s oddelenými

komorami poskytuje vďaka novému

vnútornému usporiadaniu s dlhšími

pružinami s vysokou tuhosťou stabilné

odpruženie na všetkých typoch terénu.

Zadný tlmič je pre rok 2019 osadený

mäkšou pružinou a objem nádržky bol

zväčšený o 30 ccm, aby bolo zaistené

účinnejšie zadné tlmenie, a tým aj väčšia

stabilita.

Štíhla palivová nádrž s objemom
7,9 l centralizuje palivo

WR450F zvládne viac hodín jazdy na jedno

natankovanie, pretože je vybavený väčšou

7,9-litrovou palivovou nádržou s

kompaktným palivovým čerpadlom. Objem

sa zväčšil vďaka pretiahnutej spodnej časti

nádrže k stredu motocykla. Toto riešenie

zlepšuje centralizáciu hmoty a umožňuje

dosiahnuť štíhleho a kompaktného dizajnu

kapotáže.
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Motor

Typ motora Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC
Zdvihový objem 450cc
Vŕtanie x zdvih 97.0 mm x 60.9 mm
Kompresný pomer 12.8 : 1
Maximálny výkon -
Maximálny krútiaci moment -
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 5 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozok

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Predný zdvih 27º10
Uhol sklonu 116mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 318 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø270 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 90/90-21 54M+S
Zadná pneumatika 130/90-18 69S+M

Rozmery

Celková dĺžka 2,175 mm
Celková šírka 825 mm
Celková výška 1,270 mm
Výška sedadla 955 mm
Rázvor kolies 1,480 mm
Minimálna svetlá výška 320 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 119 kg
Kapacita palivové nádrže 7.9litres
Kapacita olejové nádrže 0.90litres
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The 2019 WR450F and WR250F will be only be available in race speci cation, without EU4 homologation,

for usage on closed circuits, private areas and speci c events where participation with non-registered

vehicles is allowed.

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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