
Tento motocykel je
vhodný na všetko.
Svižný model 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 cm3 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 ponúka niekoľko režimov

prevádzky motora, jediným prepínačom premeníte tohto

plnokrvného pretekára na pohodový terénny motocykel.

Kompaktný hliníkový kolískový rám a štíhla kapotáž vám

prinášajú ľahké riadenie v tých najnáročnejších

podmienkach. Najmodernejšie odpruženie umožňuje

modelu WR450F ísť rýchlejšie, plynulejšie a ešte viac na

doraz ako kedykoľvek predtým.

Výkonný motor s objemom 450 cm3 s

optimalizovaným nastavením

Komunikačnou riadiacou jednotkou

(CCU) podporuje aplikáciu Power Tuner

Prepínač na riadidlách umožňuje upraviť

režim motora

Ľahký hliníkový dvojitý kolískový rám

Odpruženie KYB® umožňuje stabilnú a

pohodlnú jazdu

Štíhla palivová nádrž s objemom 7,9 l

centralizuje hmotu

Ľahký, štíhly a agresívny dizajn kapotáže

a svetlometu

Odolný kryt pod motorom a ľahký

snímač rýchlosti

Konštrukcia s ľahkým prístupom do

skrine vzduchového  ltra

Odolná spojka, 5-stupňová prevodovka

s dlhými prevodmi

Úzke, nízke a ľahko dostupné sedadlo

Vylisovaná gra ka odolná proti

opotrebeniu
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Tento motocykel je vhodný na všetko.
Enduro motocykle Yamaha WR-F ukázali svoj výnimočný výkon vo všetkých kategóriách – od Enduro

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

motocykel podstúpiť.

Svižný model WR450F s výkonným motorom vytvárajúcim mohutný lineárny krútiaci moment vybavený

kompaktným hliníkovým rámom a štíhlou kapotážou vyvinutou z modelu YZ450F vám poskytne

prvotriedny výkon, špičkovú všestrannosť a legendárnu spoľahlivosť.

Široký rozsah výkonu je možné rýchlo a ľahko nastaviť pomocou aplikácie Power Tuner

prostredníctvom zabudovaného systému Wi-Fi tak, aby vyhovoval rôznym podmienkam. A vďaka

výbornej odozve riadenia a špičkovému systému odpruženia sa model WR450F stal jedným z

najšikovnejších a najkompletnejších enduro motocyklov do každého prostredia.
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Výkonný motor s objemom
450 cm3

Špeciálna kombinácia motora s objemom

450 cm3 s predným vstupom a

vysokotlakovým piestom, vačkovými

hriadeľmi vyvinutými na pretekanie a 4-

ventilovou hlavou prináša vysoký lineárny

krútiaci moment a výkon, s ktorým

môžete vyhrávať preteky – zatiaľ  čo

nastavenie vstrekovania paliva a

nastavenie zapaľovania špeci cké pre

enduro vám poskytnú lepšiu ovládateľnosť

v technicky náročnom teréne.

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 prevádzke motore a k

denníkovým záznamom z pretekov.

Pomocou inteligentného telefónu a

komunikačnej riadiacej jednotky (CCU)

môžete ľahko nastaviť pomer vzduchu a

paliva a časovanie zapaľovania tak, aby

ste dosiahli optimálny výkon.

Nastaviteľné režimy motora

Pri jazde v teréne musíte byť pripravení na

premenlivú charakteristiku povrchu aj na

extrémne počasie. Vďaka prepínacím

režimom motora môžete zvoliť vhodný režim

prenosu výkonu pomocou prepínača na

riadidlách, ktorý vám umožňuje úspešne

zvládnuť ľubovoľný terén od pomalého

technického terénu po rýchle pretekárske

trate.

Ľahký hliníkový rám

Dvojitý kolískový rám je štíhly a ľahký,

preto je stroj veľmi obratný v kľukatom,

kamenistom alebo technicky náročnom

teréne. Hliníkový kolískový rám je

skonštruovaný s optimálnymi mierami

tuhosti a umožňuje tak jednoduché

ovládanie a presné sledovanie terénu. Vy

si preto zachováte vysoké miery kontroly

na hrboľatých a nespevnených alebo

klzkých podkladoch.

Špičkové odpruženie

Špičková predná vidlica s oddelenými

komorami poskytuje vďaka vnútornému

usporiadaniu s dlhými pružinami s vysokou

tuhosťou stabilné odpruženie na všetkých

typoch terénu. Na dosiahnutie

rovnomerného zadného odpruženia a

zvýšenej stability je zadný tlmič vybavený

ľahkou pružinou a nádržkou s veľkým

objemom.

Štíhla palivová nádrž s objemom
7,9 l na centralizáciu hmotnosti

Získate dostatok paliva a elegantné telo.

Konštruktéri spoločnosti Yamaha preto

umiestnili palivovú nádrž nízko do rámu s

cieľom zlepšiť centralizáciu ťažiska – a

namontovali kompaktné palivové čerpadlo,

ktoré šetrí miesto. Týmto spôsobom získate

7,9-litrovú nádrž, a tým aj maximálny čas

jazdy medzi tankovaniami, ako aj

ergonomickú karosériu, ktorá prináša

jednoduché riadenie a optimálny jazdný

komfort.
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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
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 120 kg
Kapacita palivové nádrže 7.9litres
Kapacita olejové nádrže 0.90litres
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Modely WR450F a WR250F na rok 2020 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení bez homologizácie EU 4

určené na uzavreté okruhy, do súkromných priestorov a na osobitné podujatia, kde je povolená účasť na

vozidlách bez registrácie. 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.

Zobrazené fotogra e môžu zachytávať profesionálnych jazdcov, ktorí jazdia v kontrolovaných

podmienkach alebo na uzavretom okruhu. Motocykel zachytený na fotogra ách môže byť vybavený

originálnym príslušenstvom značky Yamaha a/alebo príslušenstvom iných značiek určeným len na použitie

na uzavretom okruhu. Všetky poskytnuté informácie slúžia na všeobecné usmernenie. Parametre

a vzhľad produktov a doplnkov značky Yamaha, ako aj doplnkov iných značiek, sa môžu zmeniť bez

predchádzajúceho upozornenia. Doplnky iných značiek kompletne vyvíjajú a vyrábajú uznávané

spoločnosti tretích strán. Spoločnosť Yamaha nezaručuje dostupnosť zobrazených produktov

a príslušenstva na vnútroštátnych trhoch. Sortiment produktov a príslušenstva môže byť v niektorých

krajinách obmedzený. Spoločnosť Yamaha má právo prerušiť výrobu produktov a príslušenstva bez

predchádzajúceho upozornenia. V prípade potreby sa ceny produktov a príslušenstva spoločnosti Yamaha

môžu líšiť v závislosti od miestnych požiadaviek a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny právny

nárok. Podrobnejšie informácie a informácie o dostupnosti produktov získate u vášho miestneho

predajcu produktov spoločnosti Yamaha.

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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