
Η νίκη έρχεται ακόμη
πιο κοντά.
Η Yamaha κατασκευάζει μοτοσυκλέτες motocross που

χαρίζουν νίκες εδώ και πέντε δεκαετίες. Στο διάστημα αυτό, ο

κόσμος του motocross έζησε την ταχεία ανάπτυξη νέων

τεχνολογιών που μεταμόρφωσαν το άθλημα. Η εφαρμογή

Power Tuner για την YZ450F επιτρέπει τώρα, τη σύνδεση με

τη μοτοσυκλέτα και την προσαρμογή των ρυθμίσεων του

κινητήρα ανάλογα με το στυλ οδήγησης ή τις συνθήκες της

πίστας, ανεβάζοντας τη motocross εμπειρία σε νέα επίπεδα.

Μπορείς εύκολα να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου τηλέφωνο

για να συνδεθείς με τη μονάδα ECU της μοτοσυκλέτας και να

προγραμματίσεις εκ των προτέρων την YZ450F με μια σειρά

διαφορετικών χαρτών κινητήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να

επιλέξεις αμέσως την καλύτερη ρύθμιση τροφοδοσίας

καυσίμου και ανάφλεξης, ώστε να έρθει η νίκη πιο κοντά, σε

διάφορες συνθήκες οδήγησης.

Ο προηγμένος τεχνολογικά κινητήρας διαθέτει ανεστραμμένη

κυλινδροκεφαλή και μίζα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα

απόδοσης της ροπής. Με ελαφρύ και ακριβές στο…

Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων

κινητήρας 450 κ .εκ.: έλεγχος ισχύος

Ελαφρύς και μικρών διαστάσεων,

κεκλιμένος προς τα πίσω κύλινδρος

Εφαρμογή Power Tuner της Yamaha για

στιγμιαία ρύθμιση του κινητήρα στην

πίστα

Διακόπτης τιμονιού για εύκολα

ρυθμιζόμενη χαρτογράφηση

Μικρών διαστάσεων ηλεκτρική μίζα με

εξαιρετικά ελαφριά μπαταρία

Σύστημα ελέγχου εκκίνησης για

γρηγορότερες, ομαλότερες εκκινήσεις

Προηγμένο σύστημα ψεκασμού

καυσίμου για βέλτιστη ισχύ

Τα ψυγεία που σχηματίζουν γωνία

εξασφαλίζουν αποτελεσματική ψύξη του

κινητήρα

Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων για θετική

αλλαγή ταχυτήτων

Μικρών διαστάσεων, περικαλυμμένος

σωλήνας εξάτμισης με συγκέντρωση

μαζών
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Η νίκη έρχεται ακόμη πιο κοντά.
χειρισμό αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο και ένα από τα καλύτερα συστήματα ανάρτησης στον κόσμο, η

YZ450F είναι φτιαγμένη για τη νίκη.

Με μικρό βάρος, εκπληκτική ισχύ και εξαιρετική ακρίβεια χειρισμού, η YZ450F προσφέρει την τεχνολογία και

την απόδοση που χρειάζεσαι για να μπεις στη victorYZone. Αυτή η μοτοσυκλέτα αποτελεί την τέλεια επιλογή

για τον αναβάτη που θέλει να κατακτήσει την κορυφή.

Ο μικρών διαστάσεων κινητήρας διαθέτει ελαφρύ, κεκλιμένο προς τα πίσω κύλινδρο που μεγιστοποιεί τις

δυνατότητες της κυλινδροκεφαλής υψηλής συμπίεσης, σφυρήλατο έμβολο και επιθετικά προφίλ

εκκεντροφόρων. Επιπλέον, με την εφαρμογή Power Tuner σε smartphone παρέχεται η δυνατότητα άμεσης

αλλαγής της χαρτογράφησης και ρύθμισης της ισχύος του κινητήρα, εξασφαλίζοντας ένα πραγματικό

πλεονέκτημα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Το περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τέλεια ακαμψία για ακριβέστερο

χειρισμό και ευελιξία κατά το στρίψιμο, ενώ το κορυφαίο πιρούνι και η πίσω ανάρτηση με μοχλικό παρέχουν

εξαιρετική ισορροπία.
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Εξαιρετικά μικρών
διαστάσεων κινητήρας 450
κ.εκ.

Εξοπλισμένος με κυλινδροκεφαλή υψηλής

συμπίεσης, σφυρήλατο έμβολο υψηλής

αντοχής και επιθετικά προφίλ

εκκεντροφόρων, ο μικρών διαστάσεων

κινητήρας 450 κ.εκ. προσφέρει το βέλτιστο

συνδυασμό απόδοσης και απόλυτου

ελέγχου. Η YZ450F του 2021 προσφέρει

ισχύ και υψηλή ροπή, ακριβώς εκεί που

χρειάζεται για να φέρει τον αναβάτη της

στην κορυφή.

Ελαφρύς, κεκλιμένος προς τα
πίσω κύλινδρος

Ο ελαφρύς και συμπαγής, κεκλιμένος προς

τα πίσω κύλινδρος της YZ450F είναι

τοποθετημένος στο πλαίσιο με τρόπο που

διασφαλίζει την τέλεια συγκέντρωση των

μαζών κοντά στο κέντρο βάρους της

μοτοσυκλέτας. Σε συνδυασμό με την

ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή υψηλής

απόδοσης, τη μακριά, ίσια εισαγωγή και το

έμβολο υψηλής συμπίεσης, αυτή η

εξελιγμένη σχεδίαση προσφέρει επιδόσεις

που εξασφαλίζουν τη νίκη υπό όλες τις

συνθήκες.

Η εφαρμογή Power Tuner της
Yamaha

Απλώς κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή στο

κινητό σου και μέσω της ασύρματης

συνδεσιμότητας της μοτοσυκλέτας,

προσάρμοσε το μίγμα καυσίμου/αέρα και το

χρονισμό της ανάφλεξης με βάση το οδηγικό

σου στυλ, την πίστα και τις συνθήκες.

Επιπλέον, αυτό το πρωτοποριακό σύστημα

δίνει πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα

λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

Ρυθμιζόμενος διακόπτης
χαρτογράφησης

Αφού επιλεγούν και φοτωθούν οι δύο

επιθυμητοί χάρτες κινητήρα πριν από τον

αγώνα με την εφαρμογή Power Tuner, είναι

δυνατή η επιλογή χαρτογράφησης από τον

διακόπτη που υπάρχει στο τιμόνι. Αυτή η

δυνατότητα στιγμιαίας ρύθμισης σημαίνει ότι

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αλλαγής

της χαρτογράφησης έξω από την πίστα,

ώστε να υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος υπό

όλες τις συνθήκες.

Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης

Το σύστημα ελέγχου εκκίνησης (LCS) της

YZ450F βελτιστοποιεί την απόδοση ισχύος

του κινητήρα και τα χαρακτηριστικά

λειτουργίας κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα

του αγώνα μόλις πέσει η μπάρα της

εκκίνησης. Το σύστημα LCS μεταδίδει την

ισχύ πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας

καλύτερο έλεγχο κατά την εκκίνηση και

αυξάνοντας τις πιθανότητες για επικράτηση

στην πρώτη στροφή του αγώνα.

Προηγμένο σύστημα ψεκασμού
καυσίμου

Ο μικρών διαστάσεων κινητήρας 450 κ.εκ.

είναι εξοπλισμένος με ένα εξαιρετικά

προηγμένο σύστημα ψεκασμού καυσίμου

Mikuni®. Με ελαφρύ σώμα πεταλούδας 44

χιλ., αυτό το προηγμένο σύστημα

τροφοδοτείται από μια ηλεκτρική αντλία

υψηλής πίεσης, η οποία εξασφαλίζει βέλτιστο

ψεκασμό για άριστη απόδοση λειτουργίας σε

μια μεγάλη γκάμα συνθηκών οδήγησης.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος,
Μονοκύλινδρος, οπίσθιας κλίσης

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 26º55
Ίχνος 120mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork
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, Ø240 mm
Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M
Πίσω ελαστικό 110/90-19 62M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,185 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1,285 mm
Ύψος σέλας 965 mm
Μεταξόνιο 1,485 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 330 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 112 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 6.2litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.90litres
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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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