
Μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ευκολότερο στρίψιμο.
Ταχύτερο σταμάτημα.
Ο κόσμος του enduro εξελίσσεται διαρκώς. Προκειμένου να

ανεβείτε στο βάθρο του νικητή, χρειάζεστε ένα νέο είδος o -

road μοτοσυκλέτας που θα συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις

μιας motocross με την πρακτικότητα που χρειάζεστε για

ολοήμερη οδήγηση και έλεγχο ακριβείας. Βασισμένη στην

τελευταίας γενιάς YZ450F, η νέα WR450F έχει κατασκευαστεί

για να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και είναι έτοιμη

για τη νίκη.

Εκκινήστε τον μικρών διαστάσεων, ελαφρύ νέο κινητήρα 450

κ.εκ. και θα νιώσετε την αυξημένη ισχύ και ροπή, αμέσως

μόλις βγείτε στο δρόμο, ενώ το νέο, ελαφρύ αλουμινένιο

πλαίσιο και η κορυφαία στην κατηγορία της ανάρτηση θα σας

προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και ευστάθεια, καθώς και

ευκολότερο στρίψιμο.

Η ακαμψία του νέου, ελαφρύτερου αλουμινένιου πλαισίου

έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει καλύτερη επαφή και

σύνδεση με ταυς διάφορους τύπους εδάφους, ενώ η

κορυφαία ανάρτηση και τα αναβαθμισμένα φρένα, σας…

Νέος, ελαφρύτερος και πιο δυνατός

κινητήρας 450 κ .εκ.

Νέα σχεδίαση κυλινδροκεφαλής και

εμβόλου

Νέο, ελαφρύτερο πλαίσιο αλουμινίου για

ευέλικτο χειρισμό

Κορυφαία συστήματα ανάρτησης

Εφαρμογή Power Tuner της Yamaha για

εύκολη ρύθμιση μέσω smartphone

Διακόπτης χαρτογράφησης στο τιμόνι

Αυξημένη ισχύς πέδησης

Νέα όργανα λεπτής σχεδίασης

Ψυγεία υψηλής απόδοσης τοποθετημένα

υπό γωνία

Ανθεκτικότερο κιβώτιο 5 ταχυτήτων

ευρείας κλιμάκωσης

Δυναμική εξωτερική σχεδίαση σε χρώμα

Icon Blue

Μικρών διαστάσεων μίζα
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Μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευκολότερο
στρίψιμο. Ταχύτερο σταμάτημα.
επιτρέπουν να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες αυτού του δυνατού κινητήρα. Η νέα WR450F: Γεννημένη

νικήτρια.

Η νέα WR450F είναι η πιο γρήγορη και ευέλικτη μοτοσυκλέτα enduro μεγάλου κυβισμού που κατασκεύασε

ποτέ η Yamaha. Εξοπλισμένη με τις προηγμένες τεχνολογίες κινητήρα και πλαισίου από το νέο μοντέλο

motocross YZ450F και με ειδικές ρυθμίσεις enduro, αυτή η εκπληκτική μοτοσυκλέτα είναι φτιαγμένη για τη

νίκη.

Οι μηχανικοί της Yamaha πήραν τον μικρών διαστάσεων, ελαφρύ κινητήρα από το νεότερο μοντέλο YZ450F

ως βάση και ανέπτυξαν έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα για την WR450F νέας γενιάς. Με ειδικά ρυθμισμένη

ECU, κυλινδροκεφαλή υψηλής συμπίεσης για enduro και ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο ταχυτήτων βαριάς

χρήσης, αυτή η νέα μοτοσυκλέτα enduro σας προσφέρει την απόδοση που χρειάζεστε για να νικήσετε.

Ταυτόχρονα, η βελτιστοποιημένη ακαμψία του νέου, ελαφριού πλαισίου από αλουμίνιο, σε συνδυασμό με την

κορυφαία ανάρτηση και τα αναβαθμισμένα φρένα, σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και τέλεια επαφή με

την επιφάνεια της πίστας.

Η εφαρμογή Power Tuner της Yamaha και ο διακόπτης τρόπου λειτουργίας κινητήρα στο τιμόνι σάς δίνουν

πλήρη έλεγχο όταν αλλάζει το έδαφος και οι καιρικές συνθήκες, ενώ τα νέα όργανα παρέχουν όλες τις

πληροφορίες που χρειάζεστε για να διατηρήσετε το προβάδισμα. Με τη νέα δυναμική εξωτερική σχεδίαση σε

χρώμα Icon Blue, η πλήρως ανασχεδιασμένη WR450F είναι έτοιμη για μάχη.
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Νέος, ελαφρύτερος και πιο
δυνατός κινητήρας 450 κ.εκ.

Η νέα WR450F είναι εξοπλισμένη με τον

πιο εξελιγμένο O  Road Competition

κινητήρα της Yamaha, ο οποίος προέρχεται

από την motocross YZ450F τελευταίας

γενιάς. Κατά πολύ ελαφρύτερος και πιο

δυνατός σε ολόκληρο το φάσμα των

στροφών, αυτός ο ελαφρύς και μικρών

διαστάσεων νέος κινητήρας λειτουργεί με

μια ECU ειδική για enduro, προσφέροντας

νικηφόρες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

Νέα σχεδίαση
κυλινδροκεφαλής και εμβόλου

Η νέα κυλινδροκεφαλή υψηλής συμπίεσης

με έμβολο νέας σχεδίασης είναι ελαφρύτερη

και πιο μικρή από ποτέ, χάρη στην αλλαγή

της θέσης των εκκεντροφόρων. Με

αναβαθμισμένες γωνίες στις θυρίδες

εισαγωγής και εξαγωγής και εξοπλισμένη

με ελαφριά καπάκια από μαγνήσιο, αυτή η

νέα κεφαλή υψηλής απόδοσης παρέχει

μεγαλύτερη ισχύ σε όλο το φάσμα των

στροφών και συνεισφέρει στη

βελτιστοποιημένη συγκέντρωση των μαζών

στο κέντρο.

Νέο, ελαφρύτερο πλαίσιο
αλουμινίου για ευέλικτο
χειρισμό

Η νέα WR450F είναι εξοπλισμένη με το

αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο της YZ450F

τελευταίας γενιάς, που έχει προσαρμοστεί για

τις απαιτήσεις του enduro. Κατασκευασμένο

με λεπτότερες κύριες δοκούς και παχύτερους

κάτω σωλήνες, καθώς και με ειδικές πλάκες

κινητήρα, αυτό το νέο πλαίσιο παρέχει

βελτιωμένη συμπεριφορά στις ανωμαλίες του

οδοστρώματος, σε συνδυασμό με καλύτερη

σύνδεση με την επιφάνεια της πίστας.

Κορυφαία συστήματα
ανάρτησης

Το κορυφαίο πιρούνι έχει μεγάλη

ευαισθησία στην ταχύτητα, καθώς και τον

ίδιο σχεδιασμό με αυτό που χρησιμοποιείται

στην YZ450F. Παράλληλα, διαθέτει ειδικές

ρυθμίσεις enduro και είναι πλήρως

προσαρμόσιμο, για να μπορείτε να

αξιοποιείτε στο έπακρο την αυξημένη

απόδοση του κινητήρα. Το ελαφρύ πίσω

μέρος με μοχλικό χρησιμοποιεί επίσης

ειδικές ρυθμίσεις enduro για τέλεια

πρόσφυση και εξαιρετική απορρόφηση των

κραδασμών.

Εφαρμογή Power Tuner της
Yamaha για εύκολη ρύθμιση
μέσω smartphone

Η WR450F πρωτοστατεί στη χρήση

προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς

είναι η πρώτη enduro μοτοσυκλέτα με

πλήρη συνδεσιμότητα που επιτρέπει την

απομακρυσμένη, ασύρματη ρύθμιση του

κινητήρα. Απλώς κατεβάστε τη δωρεάν

εφαρμογή στο smartphone σας και θα

μπορέσετε να κάνετε αμέσως αλλαγές στο

μίγμα καυσίμου/αέρα και στο χρονισμό της

ανάφλεξης, ανάλογα με τις συνθήκες της

πίστας και τον καιρό, χωρίς καν να ανοίξετε

την εργαλειοθήκη σας!

Διακόπτης χαρτογράφησης στο
τιμόνι

Στους αγώνες, αλλά και στην οδήγηση στο

χώμα για αναψυχή, οι συνθήκες του εδάφους

και ο καιρός μπορούν να αλλάξουν ανά

πάσα στιγμή. Ο διακόπτης χαρτογράφησης

στο τιμόνι έχει εκ των προτέρων

εγκατεστημένα δύο προγράμματα

λειτουργίας, που επιτρέπουν την επιλογή

διαφορετικού τρόπου λειτουργίας κατά την

οδήγηση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 2EEK
Κυβισμός 450cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 97.0 mm x 60.8 mm
Σχέση συμπίεσης 13.0 : 1
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 27º10
Ίχνος 116 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 310 mm
Διαδρομή πίσω 317 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø270 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 90/90-21 54M
Πίσω ελαστικό 130/90-18 69M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,175 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1,270 mm
Ύψος σέλας 955 mm
Μεταξόνιο 1,480 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 320 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 119 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7.9 litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.90 litres
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Οι WR450F και WR250F του 2021 θα είναι διαθέσιμες μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές

πίστες, ιδιωτικές περιοχές και συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό

κυκλοφορίας. Φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να

οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται

μπορεί να απεικονίζουν έναν επαγγελματία αναβάτη που οδηγεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες ή σε κλειστή πίστα. Το

μοντέλο που εμφανίζεται στις εικόνες ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και

αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε κλειστή

πίστα. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων

Yamaha, των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha και των αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλλάξουν χωρίς

προειδοποίηση. Τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά από τρίτους. Η

Yamaha δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων προϊόντων και αξεσουάρ στις

τοπικές αγορές. Η σειρά προϊόντων και αξεσουάρ μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha

έχει το δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες

περιπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων και των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις

απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία

απαίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο

Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.

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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