
Максимална мощност
с тотален контрол.
Условията в мотокроса могат да се променят бързо,

когато пистата се съкрати или ако времето се развали. И

в моменти като този Yamaha Power Tuner ви позволява

да спечелите истинско предимство чрез бързо

регулиране на осигуряването на мощност на YZ450F

Monster Energy Yamaha Racing Edition, така че да

можете да получите пълен контрол при различни условия.

Каквато и настройка на мощност да изберете, лекото

шаси с алуминиев профил на YZ450F Monster Energy

Yamaha Racing Edition е проектирано да осигури пъргаво

управление, което ви позволява да давате още газ, а

преработените настройки на окачването и по-ниското

неподресорно тегло ви осигуряват повишена стабилност

за по-бързи обиколки.

Друга интелигентна технология на ваше разположение

включва електронна система за управление на

стартирането, която предава мощността по-ефективно

при старта за спечелване на предимство от първите…

Подобрени настройки на предното и

задното окачване

Нови леки компоненти на шасито

Ултракомпактен високотехнологичен

450-кубиков двигател

Система за управление на

стартирането

Здрав съединител и трансмисия

Олекотена рама с алуминиеви

профили

Изпускателна система с обгръщаща

конструкция и изместване на

тежестта към средата

Корпус на Monster Energy Yamaha

Racing Edition

Лесно за използване приложение

Power Tuner

Превключвател на кормилото за

смяна на 2 режима на двигателя

YZ450F Monster Energy
Yamaha Racing Edition



Максимална мощност с тотален
контрол.
метри след старта, и има монтиран на кормилото превключвател за мапинг за регулиране в движение.

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition: Максимална мощност, фабричен стил, пълен контрол.

Със своята технология, спечелила състезанието MXGP, ексклузивна черна цветова схема и графични

елементи във фабричен стил YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition трябва да бъде на върха

в списъка с желания на всеки водач. А когато се стремите към върха, това е правилното място за

начало.

Оборудван с усъвършенстван двигател с обърната глава и леко алуминиево шаси, както и

оптимизирана изходна мощност от системата за управление на стартирането, YZ450F Monster

Energy Yamaha Racing Edition осигурява идеалния баланс на производителност и твърдост – за

прецизно управление и пъргаво завиване.

Допълнителните усъвършенствания включват преработени настройки за поглъщане на вибрациите

при ниска скорост на водещо в класа окачване за още по-добра стабилност, както и по-лека задна

главина и нова верига, които намаляват неподресорното тегло. А с намаленото си тегло, съчетано със

силна мощност и прецизно управление, и с лесното за използване приложение Yamaha Power Tuner

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition осигурява всички изключителни характеристики, от

които се нуждаете. Така че, когато се стремите към отлично време, оттук започва всичко.
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Корпус на Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Паркиран в  бокса или препускащ

стремително по пистата, YZ450F

Monster Energy Yamaha Racing Edition

трябва да бъде един от най-желаните

мотокрос мотоциклети на

разположение. Завършен в  ексклузивен

черен цвят на корпуса и отличаващ се с

графични елементи с фабричен стил,

формовани в  корпуса, този мотоциклет

е готов да грабне цялото внимание.

Подобрени настройки на
окачването

Окачването на Yamaha е една от най-

добрите стандартни настройки,

монтирани на сериен мотоциклет, а за

2022 г. предните вилки SSS (Speed

Sensitive System) с висока

спецификация и изпитаното задно

окачване Monocross имат преработени

настройки за поглъщане на вибрациите

при ниска скорост за по-добро

управление и отлична обратна връзка.

Нови леки компоненти на
шасито

Всяко намаляване до неподресорно тегло

подобрява значително ефективността на

окачването, а YZ450F Monster Energy

Yamaha Racing Edition за 2022 г. е

оборудван с нова лека  задна главина,

както и по-лека верига, която намалява

0,2 кг от теглото.

Ултракомпактен
високотехнологичен 450-
кубиков двигател

450-кубиковият двигател с обърната

глава на YZ450F Monster Energy Yamaha

Racing Edition е доказан победител в

състезанието MXGP, който има

характеристиките да заеме най- горното

стъпало на подиума срещу най-добрите

в  света. Насоченият напред смукателен

отвор осигурява оптимална смукателна

ефективност, а компактните му

размери помагат да се измести

тежестта към средата за по-прецизно

управление.

Система за управление на
стартирането

Системата за управление на

стартирането (LCS) на YZ450F Monster

Energy Yamaha Racing Edition

оптимизира отдадената мощност на

двигателя и работните му

характеристики през първите няколко

секунди на състезанието след падането

на стартовата бариера. Подпомагайки

по-ефективното предаване на мощност,

LCS предоставя по-добър контрол при

стартиране от място и увеличава

характеристиките за спечелване на

предимство от първите метри след

старта всеки път.

Здрав съединител и
трансмисия

Здравата 5-степенна трансмисия се

възползва от специално разработени

зъбни колела с голяма повърхност и

заедно с подсиления съединител

осигурява високи нива на издръжливост.

Същевременно превключващият

цилиндър и селекторите са проектирани

за подобрено усещане и по- къс ход при

превключване на предавките.
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Двигател

Тип на двигателя
1-Cylinder, DOHC, 4-клапанов, 4-тактов, с водно
охлаждане

Кубатура 450cc
Диаметър х ход 97,0 x 60,8 mm
Степен на сгъстяване 13,0 : 1
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 5-степенна
Крайна предавка Верига
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Полу-двойна вилка
Ъгъл на вертикално отклонение 26° 55
Следа 120 mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork
Система на задното очакване шарнирно окачване, Плаващо рамо
Преден ход 310 mm
Заден ход 317 mm
Предна спирачка Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Задна спирачка Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Предна гума 80/100-21 51M Tube type
Задна гума 120/80-19 63M Tube type

Размери

Обща дължина 2.185 mm
Обща ширина 825 mm
Обща височина 1.285 mm
Височина на седалката 965 mm
Колесна база 1.485 mm
Минимален просвет 330 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

111 kg

Капацитет на горивен резервоар 6,2 L
Капацитет на маслен резервоар 0,9 L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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