
Jazdite svižnejšie.
Zatáčajte
jednoduchšie. Zastavte
rýchlejšie.
Svet enduro sa neustále rozvíja. A aby ste sa na svet

pozerali zo stupňov víťazov, budete potrebovať nový druh

motocykla na špinavú prácu, ktorý spája nekompromisný

výkon motokrosového stroja s celodennou

použiteľnosťou a presným riadením. Úplne nový model

WR450F vychádza z najnovšej generácie strojov YZ450F a

je skonštruovaný tak, aby zabezpečil víťazstvo.

Naštartujte nový kompaktný a ľahký motor s objemom

450 cm3 a od chvíle, keď sa rozbehnete, zažijete výrazne

zvýšenú úroveň výkonu a krútiaceho momentu. Nový

ľahší hliníkový kolískový rám a prvotriedne odpruženie

vám navyše poskytnú ľahkú manévrovateľnosť, vyššiu

stabilitu a jednoduché zatáčanie.

Vyváženie tuhosti nového ľahšieho hliníkového

kolískového rámu je jemne vyladené s cieľom zaistiť

lepšiu spätnú väzbu v rôznych druhoch terénu. To

najlepšie odpruženie v danej…

Nový ľahš í a výkonnejš í motor

s objemom 450 cm3

Nová konštrukcia hlavy valcov a piestov

Lepš ia ovládateľnosť vďaka novému

ľahš iemu hliníkovému rámu

Špičkové systémy odpruženia

Yamaha Power Tuner na jednoduché

ladenie pomocou smartfónu

Prepínač mapovania na riadidlách

Výraznejš ia brzdná sila

Nové elegantné prístroje

Zaoblené chladiče s vysokou

účinnosťou

Odolnejš ia 5-stupňová prevodovka

s dlhými prevodmi

Nové dynamické prevedenie Icon Blue

Kompaktný elektrický štartér
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Jazdite svižnejšie. Zatáčajte
jednoduchšie. Zastavte rýchlejšie.
triede a vylepšené brzdy znamenajú, že môžete maximalizovať víťazný potenciál výkonnejšieho

motora. Úplne nový model WR450F: Zrodený na jazdu.

Úplne nový model WR450F je najrýchlejší a najsvižnejší veľkoobjemový enduro motocykel, aký kedy

spoločnosť Yamaha vyrobila. Tento osvedčený víťaz priamo stvorený na jazdu využíva najmodernejšiu

technológiu motora a podvozku z najnovšieho motokrosového motocykla YZ450F a je vybavený

špeciálne vyvinutým nastavením enduro.

Konštruktéri spoločnosti Yamaha prevzali kompaktný a ľahký motor z najnovšieho modelu YZ450F a

vyvinuli úplne novú pohonnú jednotku pre novú generáciu WR450F. Stroj sa môže pochváliť novou

jednotkou ECU vyrobenou na mieru, ako aj špeciálnou enduro vysokotlakovou hlavou valcov a

špeciálne navrhnutou odolnou prevodovkou, ktoré prinášajú tomuto novému enduro motocyklu

potenciál víťaziť. Jemne vyladené vyváženie tuhosti nového ľahšieho hliníkového kolískového rámu v

kombinácii s najlepšími odpružením v danej triede a zdokonalenými brzdami vám poskytne lepšiu

manévrovateľnosť a intenzívnejšiu odozvu povrchu trate.

Digitálna technológia Power Tuner od spoločnosti Yamaha a prepínač režimov motora na riadidlách

vám umožňujú úplnú kontrolu pri zmenách povrchu a počasia a kompaktné nové prístroje vám

prinášajú všetky informácie potrebné na to, aby ste boli vždy o krok pred konkurenciou. Úplne

prepracovaný model WR450F je v novom dynamickom prevedení Icon Blue pripravený na akýkoľvek

súboj.
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Nový ľahší a výkonnejší motor
s objemom 450 cm3

Úplne nový model WR450F je vybavený tým

najdômyselnejším motorom Yamaha typu

O  Road Competition z motokrosového

modelu najnovšej generácie YZ450F. Táto

odľahčená a kompaktná nová pohonná

jednotka, ktorá je výrazne ľahšia a v

celom rozsahu otáčok aj výkonnejšia, je

vybavená jednotkou ECU špeci ckou pre

enduro, pričom poskytuje široké rozpätie

výkonu potrebné na víťaznú jazdu.

Nová konštrukcia hlavy valcov a
piestov

Úplne nová hlava vysokotlakového valca s

novou konštrukciou piestu je vďaka

premiestneniu vačkových hriadeľov ľahšia

a kompaktnejšia než predtým. Táto nová

vysoko účinná hlava s upravenými uhlami

sacích a výfukových otvorov má ľahké

horčíkové kryty, poskytuje viac výkonu v

celom rozsahu otáčok a prispieva k lepšej

centralizácii hmotnosti nového modelu.

Lepšia ovládateľnosť vďaka
novému ľahšiemu hliníkovému
rámu

Úplne nový WR450F je vybavený hliníkovým

dvojitým kolískovým rámom YZ450F

najnovšej generácie preladeným na enduro.

Tento nový rám má tenšie hlavné nosníky,

hrubšie spodné rúrky a špeciálne vyvinuté

ochranné dosky motora. Na nerovnostiach

poskytuje lepšiu spätnú väzbu a

intenzívnejšie vnímanie povrchu trate.

Špičkové systémy odpruženia

Špičková predná vidlica citlivá na rýchlosť

má rovnakú konštrukciu ako v prípade

modelu YZ450F, je však špeciálne

nastavená na enduro a navyše je plne

nastaviteľná, čo vám umožní naplno využiť

zvýšený výkon motora. Odľahčené zadné

odpruženie s prepákovaním tiež používa

špeciálne nastavenia enduro pre

vynikajúcu trakciu a skvelú absorpciou

nárazov.

Yamaha Power Tuner na
jednoduché ladenie pomocou
smartfónu

Model WR450F sa stal priekopníkom v

používaní pokročilých digitálnych

technológií, pretože bol prvým enduro

motocyklom s integrovaným pripojením,

ktoré umožňovalo bezdrôtové ladenie

motora na diaľku. Jednoducho si stiahnite

bezplatnú aplikáciu do svojho smartfónu a

budete môcť vykonávať okamžité zmeny

zmesi paliva a vzduchu a načasovať

zapaľovanie tak, aby všetko zodpovedalo

podmienkam na trati a počasiu, pričom

nebudete musieť ani otvárať skrinku s

náradím!

Prepínač mapovania na
riadidlách

Či už pretekáte alebo jazdíte pre zábavu,

povrch a počasie sa počas dňa môžu meniť.

Prepínač režimov umiestnený na riadidlách s

vopred nahratými dvoma režimami zaistí, že

si na cestách môžete okamžite vybrať iný

režim prevádzky motora.
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Motor

Typ motora Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC
Zdvihový objem 450cc
Vŕtanie x zdvih 97.0 mm x 60.8 mm
Kompresný pomer 13.0 : 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 116 mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 317 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø270 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 90/90-21 54M
Zadná pneumatika 130/90-18 69M

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 7.9 litres
Kapacita olejové nádrže 0.90 litres
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Modely WR450F a WR250F na rok 2021 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení a sú 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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