
Designet til at vinde.
Yamaha tog klassens førende YZ450F, der lige havde

sikret Pro US Motocross & Supercross-titler efter

hinanden, og gjorde den endnu bedre – højere ydelse,

lettere, slankere, med forbedret overordnet stabilitet

og mere agilitet end nogensinde før! Vi præsenterer den

helt nye 2023 Yamaha YZ450F, fordi de bedste ikke hviler

på laurbærrene. Hver kører er forskellig. Da Yamaha

byggede den nye YZ450F, blev den designet, så du kan

tilpasse dens motor- og a jedringsegenskaber til

forskellige køreforhold. Og alt dette er gjort muligt med

den nyeste Power Tuner-app, der kan forandre din

motorcykels præstation helt uden brug af værktøj.

En ny "Quick Setting"-funktion gør det endnu nemmere

at justere motorens karakter – og en ny laptimerfunktion

betyder, at du kan se, hvilke indstillinger der giver de

bedste resultater. Du kan også justere traction control-

og Launch Control-systemets egenskaber.

Klassens bedste KYB-ga el har nu en håndvrider til

kompressionsdæmpning – og med det nye, glatte design,

det  ade sæde og den reviderede ergonomi kan du opnå

total a jedrings- og stelkontrol. Ny YZ450F: LETTERE,…

Lettere, slankere og mere højtydende

motor

Reduceret vægt og øget levetid

Øget kapacitet i luftindtaget

Ny skivefjederkobling

Nydesignet gearkasse

Nydesignet perimeterramme af

aluminium

Ergonomisk, glat design

Opdateret KYB-a jedring

Justerbart Traction Control System

Forbedret Launch Control System

Massivt revideret Power Tuner-app

Revideret ergonomisk trekant
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Designet til at vinde.
SLANKERE, SKARPERE, HURTIGERE.

Dette er Yamaha-crosseren, du har ventet på. Den helt nye YZ450F er lettere, hurtigere og

højtydende, og den er en ny type maskine, der er udviklet med dig, køreren, i fokus. Alle de

teknologier, du ser her, er designet til, at du kan give din bedste præstation på banen.

Den helt nye motor er et perfekt eksempel på, hvordan Yamaha-teknologi kan gøre dig til en bedre

kører. Dens stærke og lineære power giver dig den totale kontrol, der kræves for at opnå hurtigere

omgangstider. Og den forbedrede Power Tuner-app giver dig mulighed for at foretage hurtige

justeringer af motorkarakteristikken og indstillingerne for traction control, så de passer til

forholdene.

En ny letvægts-aluminiumsramme og opdateret KYB-a jedring giver den præcise kørsel i sving og

stabilitet ved kørsel ligeud, du har brug for, og det kompakte, nye design uden mærkbare overgange,

kombineret med revideret ergonomi, giver den ultimative kørermobilitet for maksimal kontrol til

acceleration, bremsning og sving.
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Lettere, slankere og mere
højtydende motor

Med en 5 % stigning i motore ekten i

hele omdrejningsregistret samt højere

tope ekt er dette den kraftigste motor,

der nogensinde er blevet brugt i YZ450F.

Med et nyt stempel, en letvægtscylinder

og en nydesignet krumtapskonstruktion

leverer denne lette og kompakte nye

motor stærk og lineær power, der giver dig

masser af håndterbar præstation ved alle

omdrejninger.

Øget kapacitet af luftindtaget

En af nøglefunktionerne på YZ450F er

dens fremadrettede indsugning, som giver

dig reel konkurrencefordel. For øget

ydeevne er indsugningsporten nydesignet

til at give en langt mere lige vej til

topstykket. Sammen med større 39 mm

indsugningsventiler i titanium gør denne

høje ektive indsugning det muligt at

hæve motorens omdrejningsbegrænsning

med 500 o/min. for øget præstation.

Ny skivefjederkobling

For at kunne håndtere den ekstra kraft er

YZ450F udstyret med en slidstærk og

kompakt stålkobling i ét stykke, som

reducerer motorvægten med 0,75 kg og

reducerer motorbredden med 8,5 mm. Der

anvendes nye skivefjedre i stedet for

konventionelle spiralfjedre, hvilket giver

bedre føling og meget lettere træk i grebet.

Nydesignet gearkasse

For at matche motorens forøgelse i den

samlede e ekt er der monteret en

nydesignet gearkasse. Afstanden mellem

drivakslerne er blevet større, og

diameteren for hvert gear er øget for at

reducere vægten og gøre 5-trins

gearkassen stærkere.

Nydesignet perimeterramme i
aluminium

YZ450F's perimeter-ramme af aluminium

er blevet redesignet for at give en lettere

fornemmelse og forbedret agilitet.

Hovedrørenes stivhed er optimeret til at

give kontrolleret  eks for bedre

stødabsorbering, og sæderøret samt

tværrøret er afstivet for at sikre høj

stabilitet og præcis styring.

Ergonomisk, glat design

Letvægtsskærme, sidepaneler og

luftkassedæksel passer gnidningsfrit

sammen, og de smalle  apper sammen med

den reducerede bredde omkring

motorcyklens talje gør det muligt at  ytte

kropsvægten hurtigere for mere e ektiv

kørsel. Og for optimal kontrol har YZ450F

en  ad overside, der løber fra sædets

bagende til luft lterkassens forende.
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Motor

Motortype 4-takts, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet, 1-cylindret
Slagvolumen 450cc
Boring x slaglængde 97,0 × 60,8 mm
Kompressionsforhold 13,0 : 1
Smøresystem Tørsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 5-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Benzinindsprøjtning

Stel

Stel Dobbelt aluminiumsstel
Styrehjulsvinkel 26°55
Efterløb 120 mm
A jedringssystem for Upside-down telescopic fork
A jedringssystem bag link-a jedring, Svingga el
Vandring for 310 mm
Vandring bag 315 mm
Forbremse Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Bagbremse Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Fordæk 80/100-21 51M Tube type
Bagdæk 120/80-19 63M Tube type

Dimensioner

Samlet længde 2.180 mm
Samlet bredde 825 mm
Samlet højde 1.275 mm
Sædehøjde 965 mm
Hjulafstand 1.480 mm
Min. frihøjde 350 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 109 kg
Tankkapacitet 6,2 L
Olietankkapacitet 1,2 L
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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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