
A moto de eleição, por
todos os motivos.
Concebida com a mais avançada tecnologia de

competição, a ágil WR450F é uma moto de enduro

verdadeiramente polivalente que está sempre pronta

para dar mais ao piloto, quer esteja em competição, a

treinar ou a divertir-se.

Com uma so sticada cabeça invertida, o motor de

elevado binário com 450 cc e 4 válvulas produz uma

ampla gama de potência que dá aos pilotos a

performance de que necessitam para vencer no dia da

corrida. E com os suas opções de modo de

funcionamento do motor, basta carregar num

interruptor sempre que quiser transformar esta moto de

competição numa moto fácil de conduzir em trilhos.

O quadro compacto em alumínio e a carenagem estreita

oferecem manobrabilidade leve mesmo nos ambientes

mais adversos, enquanto a suspensão de ponta permite

que a WR450F seja conduzida de forma mais intensa,

rápida e suave do que anteriormente.

Potente motor de 450 cc com

regulações otimizadas

CCU para ativar a aplicação Power

Tuner

Interruptor no guiador para ajustar o

modo do motor

Quadro leve de duas traves laterais em

alumínio

Suspensão KYB® para uma condução

suave e estável

Depósito de combustível de 7,9 litros

estreito e com centralização da massa

Design do farol e carenagem leve,

estreita e precisa

Proteção de cárter robusta e sensor

de velocidade leve

Design de caixa do  ltro de ar com

acesso fácil

Embraiagem resistente e caixa de 5

velocidades e ampla gama de relações

Assento estreito, baixo e de fácil

acesso

Gra smos moldados robustos e
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A moto de eleição, por todos os motivos.
As motos de enduro WR-F da Yamaha demonstraram a sua performance notável em todas as

competições, desde o Enduro GP e o Enduro 2 até aos ralis de todo-o-terreno e ao lendário Dakar – a

prova mais dura para qualquer moto de competição todo-o-terreno.

Com um potente motor capaz de produzir um binário forte e linear, um quadro compacto em

alumínio e uma carenagem estreita desenvolvida a partir da YZ450F, a ágil WR450F oferece-lhe uma

performance vencedora de corridas com uma versatilidade líder do segmento e uma  abilidade

lendária.

A sua ampla produção de potência pode ser ajustada de forma rápida e fácil para se adequar a

diferentes condições com o WiFi incorporado e a aplicação Power Tuner. Com a sua manobrabilidade

recetiva e os seus sistemas de suspensão líderes da indústria, a WR450F é certamente uma das mais

inteligentes e completas motos de enduro para qualquer ambiente.
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Potente motor de 450 cc

O motor da 450 cc com uma combinação

especial de admissão virada para a frente,

um pistão de alta compressão, árvores de

cames de competição e uma cabeça de

motor com 4 válvulas produz um binário

forte e linear para uma performance

vencedora de corridas, enquanto o

mapeamento da ignição e as regulações

da injeção de combustível especí cas para

enduro permitem melhorar o controlo em

terrenos técnicos.

Aplicação Power Tuner

A aplicação Power Tuner da Yamaha

permite ajustar o caráter e a performance

do motor da WR450F para se adaptar a

diferentes condições de condução, além de

permitir o acesso aos dados de

funcionamento do motor e registar

informações de corrida. A mistura de ar-

combustível e os tempos de ignição são

fáceis de ajustar através do smartphone

com a Unidade de controlo de

comunicações (CCU) para obter uma

performance ótima.

Modos de motor ajustáveis

Quando anda em terra, tem de estar

preparado para condições de superfície

sempre diferentes, além de condições

atmosféricas extremas. Com os novos

modos de funcionamento do motor

selecionáveis, pode selecionar a produção de

potência adequada com o interruptor

montado no guiador e assumir o controlo de

tudo, seja para terreno lento e técnico ou

para pistas de alta velocidade.

Quadro leve em alumínio

O quadro estreito e leve composto por

duas armações laterais resulta numa

sensação de grande agilidade em terrenos

sinuosos, rochosos e técnicos. O quadro

em alumínio é construído com níveis

otimizados de rigidez, para oferecer uma

manobrabilidade leve e um feedback

preciso da superfície, o que permite

manter níveis elevados de controlo em

superfícies irregulares, de material solto e

escorregadias.

Suspensão líder da indústria

Equipada com molas de longo curso e

elevada taxa de amortecimento, a

forquilha dianteira líder da indústria com

compartimentos de ar e óleo separados

oferece características de amortecimento

estável em todos os tipos de terreno. Para

um amortecimento traseiro consistente e

mais estabilidade, o amortecedor traseiro

está equipado com uma mola leve e um

reservatório de grande capacidade.

Depósito de combustível de 7,9
litros junto ao centro de massa

Todos os pilotos desejam muita capacidade

de combustível e uma carenagem estreita.

Por isso, os projetistas da Yamaha

colocaram o depósito de combustível numa

posição baixa no quadro para melhorar a

concentração da massa e instalaram uma

bomba de combustível compacta para

economizar espaço. Isto resultou num

depósito de 7,9 litros para tempo de

condução máximo entre reabastecimentos,

juntamente com uma carenagem

ergonómica que permite uma

manobrabilidade fácil com um conforto de

condução ótimo.
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Motor

Tipo de motor Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada 450cc
Diâmetro x curso 97.0 mm x 60.9 mm
Taxa de compressão 12.8 : 1
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 5 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Alimentação Injeção de Combustível

Chassis

Quadro Berço semiduplo
Ângulo do avanço de roda 27º10
Trail 116mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, suspensão de ligação por braço
Curso dianteiro 310 mm
Curso traseiro 318 mm
Travão dianteiro Hydraulic single disc, Ø270 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu dianteiro 90/90-21 54M+S
Pneu traseiro 130/90-18 69S+M

Dimensões

Comprimento total 2,175 mm
Largura total 825 mm
Altura total 1,270 mm
Altura do assento 955 mm
Distância entre eixos 1,480 mm
Distância mínima ao solo 320 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 120 kg
Capacidade Dep. Combustível 7.9litres
Capacidade Dep. Óleo 0.90litres
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A WR450F e a WR250F de 2020 estarão disponíveis apenas em especi cações de competição, sem

homologação EU4, para utilização em circuitos fechados, áreas privadas e eventos especí cos em que a

participação com veículos não registados seja permitida. Use sempre capacete, proteção para os olhos e

vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito pelos outros condutores e

pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um condutor pro ssional em condições

controladas ou num circuito fechado. O modelo apresentado nas imagens pode estar equipado com

acessórios genuínos da Yamaha e/ou acessórios que não são da Yamaha, utilizáveis apenas em circuito

fechado. Todas as informações são fornecidas para orientação geral. As especi cações e o aspeto dos

produtos Yamaha, dos acessórios Yamaha e dos acessórios que não são da Yamaha podem sofrer

alterações sem aviso prévio. Os acessórios de outras marcas são completamente desenvolvidos e

produzidos por outras empresas conceituadas. A Yamaha não assegura a disponibilidade dos produtos e

acessórios apresentados em todos os mercados. A gama de produtos e acessórios disponíveis pode ser

limitada em alguns países. A Yamaha tem o direito de descontinuar produtos e acessórios sem aviso

prévio. Sempre que aplicável, os preços dos produtos e acessórios da Yamaha podem variar de acordo

com as exigências e condições locais. Estas informações não conferem quaisquer direitos. Para obter

mais informações e saber qual é a disponibilidade, contacte o seu concessionário Yamaha local.

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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