
Tag kontrol.
Yamaha har bygget vindende crossere i fem årtier. I den

tid har MX-verdenen oplevet den hurtige udvikling af nye

teknologier som har forvandlet sporten. Og Yamahas

Power Tuner giver dig mulighed for at oprette

forbindelse til din motorcykel og  njustere

motoropsætningen så den passer til din kørestil, hvilket

hæver din motocross-oplevelse op på et nyt niveau.

Det er utrolig nemt at bruge din smartphone til at

oprette forbindelse til motorcyklens ECU og

forprogrammere din YZ450F Monster Energy Edition

med dit eget foretrukne brændstofs- og tændings set-

up, der passer til din kørestil samt forskellige baner og

forhold. Med Power Tuner-appen får du avanceret

tilslutningsteknologi på en produktionsmotorcykel, der

giver dig total kontrol på alle baner.

Med en enestående spredning af momentstærk power

kombineret med fremragende køreegenskaber og

klassens bedste a jedring, er denne motorcykel en født

vinder. YZ450F Monster Energy Edition har eksklusiv

fabriksgra k med sort og blåt bodywork og blå hjul, og

den leverer ydeevne, der passer til dens fabrikscykel-stil.

Særligt Monster Energy Edition

bodywork

Ultra-kompakt 450cc-motor: power

med kontrol

Let og kompakt bagudhældende

cylinder

Yamaha Power Tuner-app til

øjeblikkelig tuning ude på banerne

Styrkontakt for nemt justerbar

mapping

Kompakt elektrisk starter med

ultralet batteri

Launch Control System for bedre

starter

Avanceret

brændsto ndsprøjtningssystem for

optimal e ekt

Vinklede kølere sikrer e ektiv

motorkøling

Kompakt massecentraliseret

udstødning

Letvægts aluminiumsramme for

adrætte køreegenskaber
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Tag kontrol.
Monster Energy Yamaha Factory Team-kørere kæmper hele vejen til podiet i MXGP VM. De er et af de

stærkeste og mest professionelle teams derude. Og nu kan du få fabrikskørerens look med den nye

YZ450F Monster Energy Edition.

Med den o cielle Monster Energy Yamaha Factory team-gra k samt det eksklusive sorte og blå

bodywork og de matchende blå fælge er det den ultimative Yamaha produktionsracer. Med sin lave

vægt, enestående e ekt og præcise køreegenskaber leverer YZ450F Monster Energy Edition den

ydeevne, du skal bruge for at komme ind i victorYZone. Dens kompakte og lette aluminiumsramme

giver en ideel stivhedsbalance, hvilket giver præcise køreegenskaber og adræt svingkørsel – mens

branchens bedste forga el med spiralfjedre og baghjulsa jedringen med links garanterer

fantastisk balance.

Ved hjælp af Power Tuner-appen på din smartphone kan du ændre motor-mappingen ude i

ryttergården, så du får total kontrol under alle kørselsforhold – hvilket giver YZ450F Monster Energy

Edition enestående ydeevne der passer til dens autentiske fabrikscykel-stil. Get there. Start her.
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Monster Energy Edition-
bodywork

Med eksklusiv Monster Energy-gra k samt

unikt sort bodywork med blå detaljer –

samt matchende blå hjul – giver YZ450F

Monster Energy Edition alle motocross-

kørere chancen for at få en smagsprøve på

noget fabrikscykel-magi!

Yamaha Power Tuner-app

Du skal blot downloade den gratis app til

din smartphone, og derefter kan du

trådløst justere brændstof-

/luftblandingen og tændingsindstillingen,

så den passer til din kørestil samt

forskellige baner og forhold. Derudover

giver dette innovative system dig også

mulighed for at få adgang til værdifulde

data om motordrift og vedligeholdelse.

Styrmonteret mappingkontakt
med 2 modes

Når du har valgt dine to foretrukne motor

maps og forudindlæst dem ved hjælp af

Power Tuner-appen, kan du vælge din

foretrukne mapping ved hjælp af den

styrmonterede kontakt. Denne mulighed for

at skifte mapping - når du har sluppet

gassen - mens du kører, giver dig ultimativ

kontrol under alle forhold.

Ultra-kompakt 450cc-motor

Den kompakte 450cc-motor med

højkomprimeret topstykke, smedet

stempel og aggressive knastakselpro ler

giver dig den bedste balance mellem

løbsvindende ydeevne og ultimativ

kontrol. 2021 YZ450F Monster Energy

Edition har momentstærke kræfter lige

der hvor du behøver dem, og har evnen til

at føre dig helt til tops.

Bagudhældende
letvægtscylinder

YZ450F Monster Energy Edition's lette og

kompakte, bagudhældende cylinder er

placeret midt i rammen for at sikre

fremragende massecentralisering.

Sammen med det høje ektive, omvendte

topstykke samt den lange og lige

indsugning og et stempel med højt

kompressionsforhold giver dette

so stikerede design dig racevindende

e ekt under alle forhold.

Kompakt elektrisk starter

450cc motoren er udstyret med en kompakt

og let elektrisk starter med bekvem

trykknapbetjening som sparer dig for

værdifulde sekunder når du skal genstarte

under pres under et løb. Den drives af et

 recellet litium-ion-batteri med høj

kapacitet, det hjælper med at holde 2021

YZ450F Monster Energy Edition's vægt nede

på et minimum.
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Motor

Motortype
4-takts, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet, Bagudvippet
1-cylindret

Slagvolumen 450cc
Boring x slaglængde 97.0 mm x 60.8 mm
Kompressionsforhold 13.0 : 1
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 5-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Benzinindsprøjtning

Stel

Stel Semi-dobbeltramme
Styrehjulsvinkel 26º55
Efterløb 120mm
A jedringssystem for Upside-down telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 310 mm
Vandring bag 317 mm
Forbremse Hydraulic single disc, Ø270 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø240 mm
Fordæk 80/100-21 51M
Bagdæk 110/90-19 62M

Dimensioner

Samlet længde 2,185 mm
Samlet bredde 825 mm
Samlet højde 1,285 mm
Sædehøjde 965 mm
Hjulafstand 1,485 mm
Min. frihøjde 330 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 112 kg
Tankkapacitet 6.2litres
Olietankkapacitet 0.90litres

YZ450F Monster Energy
Yamaha Racing Edition



Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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