YZ450F

Μέγιστη ισχύς με
απόλυτο έλεγχο.
Οι συνθήκες του motocross μπορούν να αλλάξουν γρήγορα,
όταν το έδαφος της πίστας αλλάζει ή όταν ο καιρός δεν είναι
καλός. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, το Power Tuner της
Yamaha σάς επιτρέπει να αποκτάτε ένα πραγματικό
πλεονέκτημα ρυθμίζοντας γρήγορα την απόδοση ισχύος της
YZ450F, ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο σε διάφορες
συνθήκες.
Όποια ρύθμιση ισχύος κι αν επιλέξετε, το ελαφρύ πλαίσιο
αλουμινίου της YZ450F είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει
ευέλικτο χειρισμό που σας επιτρέπει να ξεπερνάτε τα όρια –
ενώ οι τροποποιημένες ρυθμίσεις της ανάρτησης και το
χαμηλότερο μη αναρτώμενο βάρος προσφέρουν αυξημένη
ευστάθεια για μειωμένους χρόνους γύρων.
Μια άλλη έξυπνη τεχνολογία που έχετε στα χέρια σας
περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης
που μεταδίδει την ισχύ πιο αποτελεσματικά, με το που πέσει η
μπάρα της εκκίνησης για νικηφόρες επιδόσεις, ενώ υπάρχει
ένας διακόπτης χαρτογράφησης στο τιμόνι για άμεσες
ρυθμίσεις. YZ450F: Μέγιστη ισχύς με απόλυτο έλεγχο.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης
Νέα, ελαφρά μέρη πλαισίου
Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων
κινητήρας 450 κ.εκ. υψηλής τεχνολογίας
Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης
Στιβαρός συμπλέκτης και κιβώτιο
ταχυτήτων
Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου
Ειδικά μορφοποιημένος σωλήνας
εξάτμισης για συγκέντρωση των μαζών
κοντά στο κέντρο βάρους της
μοτοσυκλέτας
Νέα γραφικά και χρώματα πλαισίου δύο
αποχρώσεων
Εύχρηστη εφαρμογή Power Tuner
Διακόπτης χαρτογράφησης δύο θέσεων
στο τιμόνι

YZ450F
Μέγιστη ισχύς με απόλυτο έλεγχο.
Με διάταξη εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, εκπληκτική ισχύ και ευελιξία στις στροφές, η YZ450F προσφέρει
την τεχνολογία και την απόδοση που χρειάζεσαι για να μπείτε στην victorYZone. Αυτή η μοτοσυκλέτα
αποτελεί την τέλεια επιλογή για τον αναβάτη που θέλει να κατακτήσει την κορυφή.
Ο κινητήρας με ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή και ο κεκλιμένος προς τα πίσω κύλινδρος προσφέρουν
βέλτιστη απόδοση εισαγωγής για εκπληκτικές επιδόσεις – και το 2022, η YZ450F θα διαθέτει κορυφαία στην
κατηγορία της ανάρτηση με αναθεωρημένες ρυθμίσεις απόσβεσης χαμηλών στροφών για ακόμα καλύτερο
χειρισμό, καθώς και ελαφρύτερη πίσω πλήμνη και νέα αλυσίδα που μειώνουν το μη αναρτώμενο βάρος.
Η εξαιρετικά μικρών διαστάσεων διάταξη του κινητήρα με ανεστραμμένη κεφαλή διατηρεί τις διαστάσεις του
πλαισίου όσο μικρότερες γίνεται, ενώ η σχεδίαση με συγκέντρωση μαζών την καθιστά μια κομψή μοτοσυκλέτα
που στρίβει, φρενάρει και κάνει άλματα με μοναδικό τρόπο. Επιπλέον η εφαρμογή Power Tuner σάς
επιτρέπει να αποκτήσετε ένα πραγματικό πλεονέκτημα, ρυθμίζοντας τον χαρακτήρα του κινητήρα σας για
απόλυτο έλεγχο υπό διάφορες συνθήκες. Με φινίρισμα με χρώματα Icon Blue δύο αποχρώσεων και νέα
γραφικά ενσωματωμένα στα πλαστικά, η YZ450F είναι έτοιμη να σας χαρίσει τη νίκη.
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Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου
Για βέλτιστη ισορροπία μεταξύ αντοχής και
ακαμψίας του πλαισίου, το περιμετρικό
πλαίσιο της YZ450F είναι κατασκευασμένο με
διαφορετικά πάχη αλουμινίου σε ολόκληρη τη
δομή του. Η επιθυμητή ακαμψία επιτυγχάνεται
επίσης, με τη χρήση ενός ειδικού
συνδυασμού χαλύβδινων και αλουμινένιων
βάσεων κινητήρα, για ευέλικτο χειρισμό και
ακρίβεια κατά το στρίψιμο.

YZ450F
Κινητήρας

Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Τροφοδοσία

1-Cylinder, 2EEK, τετραβάλβιδος, Τετράχρονος,
Υγρόψυκτος
450cc
97,0 x 60,8 mm
13,0 : 1
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική μίζα
Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων
Αλυσίδα
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό

Διπλός ημιπεριμετρικός
26° 55
120 mm
Upside-down telescopic fork
ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι
310 mm
317 mm
Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
80/100-21 51M Tube type
120/80-19 63M Tube type

Τύπος κινητήρα

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού

2.185 mm
825 mm
1.285 mm
965 mm
1.485 mm
330 mm
111 kg
6,2 L
0,9 L

YZ450F
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.

