
Przejmij kontrolę.
Yamaha już od 50 lat buduje motocykle motocrossowe

dla zwycięzców. W tym czasie w świecie MX nastąpił

szybki rozwój nowych technologii, które zmieniły ten

sport. A dzięki aplikacji Yamaha Power Tuner możesz

podłączyć się ze swoim motocyklem i dostroić ustawienia

silnika do swojego stylu jazdy, zyskując wyższy poziom

motocrossowego wtajemniczenia.

Możesz łatwo połączyć moduł ECU ze swoim smartfonem

i zaprogramować YZ450F Monster Energy Edition z

użyciem własnych, preferowanych ustawień paliwa i

zapłonu odpowiednio do własnego stylu jazdy i

charakterystyki toru. Dzięki aplikacji Power Tuner masz

do dyspozycji zaawansowaną technologię łączności

dostępną w motocyklach produkcyjnych, która daje Ci

pełną kontrolę na każdym torze.

Dzięki wyjątkowej mocy we wszystkich zakresach

prędkości obrotowej oraz lekkości prowadzenia i

najlepszemu w swojej klasie zawieszeniu ten motocykl to

urodzony zwycięzca. Wyposażony w ekskluzywną gra kę

fabryczną z czarno-niebieskim nadwoziem i niebieskimi

kołami, YZ450F Monster Energy Edition ma osiągi

godne…

Specjalna kolorystyka Monster Energy

Edition

Ultrakompaktowy silnik o pojemnośc i

450 cm3: moc pod kontrolą

Lekki i kompaktowy odwrócony cylinder

Aplikacja Yamaha Power Tuner do

szybkiego tuningu na torze

Przełącznik na kierownicy do łatwego

wybierania map

Kompaktowy rozrusznik elektryczny z

ultralekkim akumulatorem

System kontroli startu zapewnia

szybsze i płynniejsze ruszanie

Zaawansowany układ wtrysku paliwa

gwarantuje optymalne osiągi

Chłodnice ustawione pod kątem

zapewniają efektywne chłodzenie

silnika

Kompaktowy wyważony układ

wydechowy owinięty wokół cylindra

Lekka, aluminiowa rama zapewniająca

doskonałą sterowność

Najlepsze w swojej klasie zawieszenie
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Przejmij kontrolę.
fabrycznej maszyny.

Zawodnicy Monster Energy Yamaha Factory Team walczą o podium mistrzostw świata MXGP. To

jeden z najsilniejszych i najbardziej profesjonalnych zespołów. Teraz, wraz z prowadzeniem do

sprzedaży nowego YZ450F Monster Energy Edition, i Ty możesz poczuć się jak kierowca fabrycznego

zespołu.

YZ450F Monster Energy Edition z ekskluzywnym czarno-niebieskim nadwoziem, o cjalnymi gra kami

Monster Energy Yamaha Factory Team i dopasowanymi niebieskimi kołami to najwyższej jakości

produkcyjny motocykl wyścigowy Yamahy. Niska waga, wyjątkowa moc i precyzja prowadzenia

zaprowadzą Cię prosto do strefYZwyciezców. Lekka aluminiowa rama zapewnia idealną równowagę

pomiędzy sztywnością, precyzją jazdy i zwrotnością na zakrętach, a najlepszy na rynku widelec

sprężynowy i tylny wahacz zapewniają wyjątkową równowagę.

Za pomocą aplikacji Power Tuner na smartfonie możesz błyskawicznie zmieniać ustawienia silnika

bezpośrednio na torze, aby uzyskać pełną kontrolę w każdych warunkach jazdy — dzięki czemu

YZ450F Monster Energy Edition będzie sprawował się na torze jak rasowy motocykl fabryczny. Droga

na szczyt Zaczyna się tutaj.
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Nadwozie Monster Energy
Edition

Wyposażony w ekskluzywną gra kę

Monster Energy, unikalną czarną

kolorystykę z niebieskimi detalami i

dopasowane niebieskie koła, YZ450F

Monster Energy Edition zapewnia

każdemu kierowcy motocrossowemu

szansę posmakowania magii fabrycznego

motocykla!

Aplikacja Yamaha Power Tuner

Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na

smartfon i można bezprzewodowo

dostosować skład mieszanki

paliwo/powietrze oraz czas zapłonu

swojego motocykla do warunków

panujących na torze. Ten innowacyjny

system daje również dostęp do cennych

danych o pracy i konserwacji silnika.

2-pozycyjny przełącznik map
sterowania silnikiem na
kierownicy

Po skon gurowaniu dwóch ustawień silnika

i wgraniu ich przez aplikację Power Tuner

przed sesją jazdy, możesz później przełączać

się między nimi za pomocą przełącznika na

kierownicy. Możliwość zmiany map na torze

- przy zamkniętej przepustnicy - zapewni Ci

najwyższy poziom kontroli w każdych

warunkach.

Ultrakompaktowy silnik o
pojemności 450 cm3

Głowica o wysokim stopniu sprężania,

wytrzymały kuty tłok i agresywne pro le

krzywek sprawiają, że kompaktowy silnik

o pojemności 450 cm3 zapewnia najlepszą

równowagę między osiągami wyścigowymi

a znakomitą kontrolą. Dostarcza więcej

mocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz

— model YZ450F Monster Energy Edition

na rok 2021 zabierze Cię na sam szczyt.

Lekki odwrócony cylinder

Lekki i kompaktowy, odwrócony cylinder

motocykla YZ450F Monster Energy Edition

jest tak osadzony w ramie, by zapewnić

doskonałą centralizację masy. Wraz z

wysokowydajną odwróconą głowicą i

długim, prostym wlotem oraz wytrzymałym

tłokiem gotowym na wysoki stopień

sprężenia, ta wyra nowana maszyna

zapewnia doskonałe osiągi w każdych

warunkach.

Kompaktowy rozrusznik
elektryczny

Silnik o pojemności 450 cm3 jest

wyposażony w kompaktowy i lekki

rozrusznik elektryczny uruchamiany

wygodnym przyciskiem i pozwalający

zaoszczędzić cenne sekundy, gdy trzeba

ponownie uruchomić silnik w trakcie

wyścigu. Mocny czterokomorowy

akumulator litowo-jonowy pomaga

utrzymać maksymalnie niską wagę

motocykla YZ450F Monster Energy Edition

2021.
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Silnik

Typ silnika
4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy,
Nachylony do tyłu, jednocylindrowy

Pojemność 450cc
Średnica x skok tłoka 97.0 mm x 60.8 mm
Stopień sprężania 13.0 : 1
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Układ zasilania Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama Pół-podwójna kołyska
Kąt wyprzedzania główki ramy 26º55
Wyprzedzenie 120mm
Układ przedniego zawieszenia Upside-down telescopic fork
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia 310 mm
Skok tylnego zawieszenia 317 mm
Hamulec przedni Hydraulic single disc, Ø270 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø240 mm
Opona przednia 80/100-21 51M
Opona tylna 110/90-19 62M

Wymiary

Długość całkowita 2,185 mm
Szerokość całkowita 825 mm
Wysokość całkowita 1,285 mm
Wysokość siodełka 965 mm
Rozstaw kół 1,485 mm
Minimalny prześwit 330 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

112 kg

Pojemność zbiornika paliwa 6.2litres
Pojemność zbiornika oleju 0.90litres
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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