YZ450F

Maximális
teljesítmény teljes
irányítással.
A motokrossz körülményei gyorsan változhatnak
egyenetlen pálya és rossz idő esetén. És ilyenkor a
Yamaha Power Tuner lehetővé teszi, hogy valódi előnyre
tegyél szert azáltal, hogy gyorsan beállítja az YZ450F
teljesítményleadását, így minden körülmények között
teljes irányítást tesz lehetővé.
Bármilyen teljesítménybeállítást is választasz, az YZ450F
könnyű, kereszttartós alumínium vázát úgy terveztük,
hogy rugalmas kezelést biztosítson, amely lehetővé teszi
a keményebb versenyzést – az átdolgozott
felfüggesztési beállítások és az alacsonyabb rugózatlan
tömeg pedig nagyobb stabilitást biztosít a gyorsabb
köridők érdekében.
Olyan intelligens technológiák kerülnek a kezeid közé,
mint a rajtelektronikai rendszer, amely a rajtpisztoly
eldördülésekor hatékonyabban továbbítja az erőt a nyerő
teljesítményhez – valamint a kormányra szerelt
motorprogramozási kapcsoló a menet közbeni
beállításhoz. YZ450F: Maximális teljesítmény teljes

Továbbfejlesztett felfüggesztési
beállítások
Új, könnyű vázelemek
450 cm³-es ultrakompakt,
csúcstechnológiás motor
Rajtelektronikai rendszer
Robusztus kuplung és váltómű
Könnyű, kereszttartós alumínium
vázszerkezet
Súlyközéppontosított, hajlított
kipufogó
Új gra ka és kétárnyalatú karosszéria
Könnyen használható Power Tuner
alkalmazás
Kormányra szerelt két üzemmódú
kapcsoló

YZ450F
Maximális teljesítmény teljes
irányítással.
Ultrakompakt kialakításával, kiemelkedő teljesítményével és rugalmas kanyarodásával az YZ450F
biztosítja a szükséges teljesítményt ahhoz, hogy a dobogóra repítsen. Így lesz ez a motorkerékpár
egyértelmű választás minden olyan versenyző számára, aki fel akarja tárni valódi győzelmi esélyeit.
A fordított hengerfejes motor és a hátrafelé döntött henger a szívótraktus optimális hatékonyságát
biztosítja a fenomenális teljesítmény érdekében – 2022-re pedig az YZ450F motort kategóriaelső
felfüggesztéssel szereljük fel, amely átdolgozott, alacsony sebességű csillapítási beállításokkal
rendelkezik a még jobb kezelhetőség érdekében, valamint könnyebb hátsó aggyal és új lánccal,
amely csökkenti a rugózatlan tömeget.
A fordított hengerfejes motor ultrakompakt kialakítása minimálisra csökkentette az alváz méreteit – a
súlyközéppont-optimalizált kialakítás pedig stílusos megjelenést kölcsönöz a motorkerékpárnak,
amelynek kanyarodása, fékezése és ugrása semmihez sem fogható. Emellett a Power Tuner
alkalmazás lehetővé teszi, hogy valódi előnyre tegyél szert a motor karakterének hangolásával a
teljes irányításhoz, különböző körülmények között. Az Icon Blue színek két árnyalatával fényezett,
formázáskor rögzített gra kával ellátott YZ450F motorral máris hangolódhatsz a győzelemre.
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YZ450F
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Karburátor

1-Cylinder, DOHC, 4 szelepes, 4 ütemű,
Folyadékhűtéses
450cc
97,0 x 60,8 mm
13,0 : 1
Nedves karter
Olajban futó, Többtárcsás
TCI
Elektromos
Állandó áttételű, 5 sebességes
Láncos
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Félkettős bölcső
26° 55
120 mm
Upside-down telescopic fork
karos felfüggesztés, Lengőkaros
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

Motor típusa

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

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

YZ450F
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

