
Шофирайте като
действащ шампион.
По-лек, по-компактен с повишена мощност в целия

диапазон на оборотите, изцяло новият 450cc двигател

поддържа изключителната теглителна сила на YZ450F и

прочутата лекота на използване, като същевременно

увеличава ограничението на оборотите с 500 об/мин за

още по-висока мощност. С изключителна черна

каросерия и фабрична графика, YZ450F Monster Energy

Racing Edition е най-добрият мотоциклет за мотокрос.

Power Tuner създава усещането, че имате личен

фабричен техник във вашия екип. Новата функция „Бърза

настройка“ прави още по-лесно регулирането на

поведението на двигателя, а новата функция за таймер за

обиколка означава, че можете да проверите кои

настройки постигат най-добри резултати. Освен това

можете да регулирате поведението на системите за

контрол на сцеплението и контрол на стартиране.

Най-добрите в класа си KYB вилки на този фабричен

състезателен мотоциклет се предлагат с нови настройки

и сега разполагат с ръчно регулируем регулатор на…

Корпус на Monster Energy Yamaha

Racing Edition

Намалено тегло и повишена

издръжливост

По-лек, по-тънък и по-мощен

двигател

Повишен капацитет за всмукване на

въздух

Нов съединител с дискови пружини

Трансмисия с нов дизайн

Преработена алуминиева рамка  с

двустранна греда

Безпроблемна ергономична

каросерия

Актуализирано окачване KYB

Регулируема система за контрол на

сцеплението

Усъвършенствана система за контрол

на пускането

Почти изцяло преработено

приложение Power Tuner

Преработен триъгълник на водача

YZ450F Monster Energy
Yamaha Racing Edition



Шофирайте като действащ шампион.
компресията на амортисьорите и с неговата компактна нова безпроблемна каросерия, плоска

седалка и преработена ергономичност, вие имате силата да постигнете максимален контрол на

шасито . Новият YZ450F Monster Energy Racing Edition: Шофирайте като действащ шампион.

От MXGP до US Supercross и Motocross, официалните състезатели на Yamaha дават 100% във всяко

състезание, преминавайки границите. Така че, ако търсите най-добрия фабричен състезателен

мотоциклет, вашето решение е YZ450F Monster Energy Racing Edition.

Създаден на базата на най-доброто в класа си предаване на мощност и производителност на

окачването, изцяло новият 2023 YZ450F може да се похвали с още повече мощност, по-добро

управление, по-леко тегло, нова, по-тясна каросерия с подобрена ергономичност и приложение

Power Tuner от следващо поколение, като същевременно поддържа неговата известна лекота на

използване, която прави бързите водачи още по-бързи. Това трябва да е един от най-добре

изглеждащите производствени мотоциклети за мотокрос, които някога сме създавали.

Новата олекотена алуминиева рамка и актуализираното KYB окачване осигуряват прецизността при

завой и стабилността при шофиране в права линия, от която се нуждаете, за да запазите преднината

си, а компактната нова безупречна каросерия, съчетана с преработена ергономичност, осигуряват

максимална мобилност на водача за максимален контрол при ускоряване, спиране и завиване.
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Корпус на Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Извървяхте дълъг път и сега е време

да се сдобиете с мотора, за който

винаги сте мечтали. YZ450F Monster

Energy Yamaha Racing Edition ви дава

истински фабричен стил, който е

вдъхновен от печелившите

мотоциклети за състезания MXGP. Този

ексклузивен пакет включва пълен набор

от графики на Monster Energy за

калниците, капаците, страничните

панели и протекторите на вилката, за да

подчертае чистото състезателно ДНК

на мотора.

По-лек, по-тънък и по-мощен
двигател

С 5% увеличение на мощността в

диапазона на оборотите, както  и с по-

здрава горна част, това е най-мощният

двигател, използван някога в  YZ450F

Monster Energy Yamaha Racing Edition.

Отличаващ се с ново бутало, олекотен

цилиндър и нов дизайн на коляновия

механизъм, този лек и компактен нов

двигател осигурява силна и линейна

мощност, която ви предоставя много

лесна за контролиране

производителност при всички обороти

на двигателя.

Повишен капацитет за
всмукване на въздух

Ключова функция на YZ450F Monster

Energy Yamaha Racing Edition е неговият

преден всмукателен отвор, който ви дава

истинско конкурентно предимство. За

повишена производителност,

всмукателният отвор е преработен, за да

осигури много по-прав път към главата на

цилиндъра. Заедно с по- големите 39 мм

титаниеви входни клапи, този

високоефективен всмукателен отвор

позволява ограничението на оборотите на

двигателя да се увеличи с 500 об/мин за

повишена производителност.

Нов съединител с дискови
пружини

За да се справи с допълнителната

мощност, YZ450F Monster Energy

Yamaha Racing Edition е оборудван  с

издръжлив и компактен стоманен

съединител от една част, който

намалява теглото на двигателя с 0,75

kg и намалява ширината на двигателя с

8,5 mm. Използват се нови дискови

пружини вместо конвенционалните

винтови пружини, което дава подобрено

усещане и много по-леко издърпване на

лоста.

Трансмисия с нов дизайн

За да съответства на увеличението на

общата мощност на двигателя е

монтирана новоразработена

трансмисия. Разстоянието между

задвижващите валове е разширено и

диаметърът на всяка предавка е

увеличен, за да се намали теглото и да

се увеличи здравината на 5-степенната

скоростна кутия

Преработена алуминиева
рамка с двустранна греда

Алуминиевата двустранна греда на

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing

Edition е преработена, за да осигури по-

леко усещане и подобрена пъргавина.

Твърдостта на рейките на резервоара е

оптимизирана, за да даде контролирано

количество гъвкавост за подобрено

поглъщане на удари, а долната  тръба и

напречната тръба са закалени, за да

осигурят високи нива на стабилност и

прецизно завиване.
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Двигател

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

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

Шаси

Рама Алуминиева двубалансьорна рама
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 315 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 2.180 mm
Обща ширина 825 mm
Обща височина 1.275 mm
Височина на седалката 965 mm
Колесна база 1.480 mm
Минимален просвет 350 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

109 kg

Капацитет на горивен резервоар 6,2 L
Капацитет на маслен резервоар 1,2 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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