
Vozite kot aktualni
prvak.
Popolnoma nov 450-kubični agregat, ki je lažji,

kompaktnejši in z večjo močjo v celotnem območju

vrtljajev, ohranja izjemno vlečno moč modela YZ450F ter

prepoznavno preprostost uporabe, hkrati pa za 500

vrtljajev na minuto zvišuje mejo vrtljajev za še večjo moč.

Model YZ450F Monster Energy Racing Edition z

ekskluzivnim črnim oklepom in tovarniško gra ko je

vrhunski motocikel za motokros.

Power Tuner je kot tovarniški tehnik v vaši ekipi. Z novo

funkcijo hitre nastavitve lahko še lažje prilagodite značaj

agregata, z novo funkcijo časovnika krogov pa lahko

preverite, katere nastavitve omogočajo najboljše

rezultate. Prilagodite lahko tudi delovanje sistemov

nadzora zdrsa koles in nadzora moči med speljevanjem.

Najboljše vilice KYB tega tovarniško izdelanega

dirkalnega motocikla so opremljene z novimi nastavitvami

in imajo zdaj ročno nastavljiv mehanizem za prilagajanje

kompresijskega blaženja – z novim kompaktnim

brezhibnim oklepom, ravnim sedežem in spremenjeno

ergonomijo pa lahko dosežete…

Oklep motocikla Monster Energy

Yamaha Racing Edition

Manjša teža in večja vzdržljivost

Lažji, vitkejš i in zmogljivejš i agregat

Povečana zmogljivost dovoda zraka

Nova sklopka s kolutno vzmetjo

Novo zasnovan menjalnik

Prenovljena aluminijasta šasija iz

dvostranskih nosilcev

Brezhiben ergonomski oklep

Posodobljeno vzmetenje KYB

Nastavljiv sistem za preprečevanje

zdrsa kolesa

Izpopolnjen sistem za nadzor moči

med speljevanjem

Obsežno prenovljena aplikacija Power

Tuner

Spremenjen voznikov trikotnik
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Vozite kot aktualni prvak.
popoln nadzor nad šasijo. Novi model YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition: Vozite kot

aktualni prvak.

Yamahini uradni dirkači od MXGP do ameriškega superkrosa in motokrosa na vsaki dirki stoodstotno

premagujejo vse meje. Če torej iščete najboljši tovarniški dirkalni motocikel, si morate ogledati model

YZ450F Monster Energy Racing Edition.

Popolnoma nov model YZ450F 2023, ki temelji na najboljši moči in zmogljivosti vzmetenja v svojem

razredu, se ponaša s še večjo močjo, boljšo vodljivostjo, manjšo težo, novim vitkejšim oklepom z

izboljšano ergonomijo in naslednjo generacijo aplikacije Power Tuner – vse to ob ohranjanju svoje

prepoznavne preprostosti uporabe, zaradi katere so hitri vozniki še hitrejši. To je gotovo eden

najlepših serijskih motociklov za motokros, kar smo jih kdajkoli izdelali.

Nov lahek aluminijast okvir in posodobljeno vzmetenje KYB zagotavljata natančnost v zavojih in

stabilnost na ravnem odseku, ki ju potrebujete, da ostanete v ospredju – kompakten nov brezhiben

oklep s spremenjeno ergonomijo pa zagotavlja popolno mobilnost voznika za največji nadzor pri

pospeševanju, zaviranju in zavijanju.
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Oklep motocikla Monster
Energy Yamaha Racing Edition

Veliko ste že doživeli in zdaj je čas, da

kupite motorno kolo, o katerem ste vedno

sanjali. Model YZ450F Monster Energy

Yamaha Racing Edition vam ponuja pristen

tovarniški slog, ki se zgleduje po

zmagovalnih motornih vozilih dirkalne

ekipe MXGP. Ta ekskluzivni paket

vključuje celoten gra čni komplet

Monster Energy za blatnike, pokrove,

stranske plošče in ščitnike vilic, ki

poudarjajo čisto dirkaško DNK motornega

kolesa.

Lažji, vitkejši in zmogljivejši
agregat

S 5-odstotnim povečanjem moči v

celotnem razponu vrtljajev in bolj udarnim

zgornjim delom je to najmočnejši agregat,

ki je bil kdaj koli uporabljen v modelu

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing

Edition. Z novim batom, lahkim valjem in

preoblikovanim sklopom gredi ta lahki in

kompaktni novi agregat zagotavlja

zmogljivo in enakomerno moč, ki omogoča

preprost nadzor delovanja pri vseh vrtljajih

agregata.

Povečana zmogljivost dovoda
zraka

Ključna značilnost modela YZ450F Monster

Energy Yamaha Racing Edition je naprej

obrnjen sistem vsesavanja, ki vam daje

resnično konkurenčno prednost. Za večjo

zmogljivost so sesalna vrata preoblikovana

tako, da je pot do glave valja veliko bolj

ravna. Skupaj z večjimi 39-milimetrskimi

titanovimi sesalnimi ventili ta visoko

učinkovit sesalnik omogoča, da se meja

vrtljajev agregata poveča za 500 vrtljajev na

minuto za še večje zmogljivosti.

Nova sklopka s kolutno vzmetjo

Model YZ450F Monster Energy Yamaha

Racing Edition je za obvladovanje dodatne

moči opremljen z vzdržljivo in kompaktno

enodelno jekleno sklopko, ki zmanjšuje

težo agregata za 0,75 kg in širino za 8,5

mm. Namesto običajnih vijačnih vzmeti so

uporabljene nove kolutne vzmeti, ki

zagotavljajo boljši občutek in veliko lažji

poteg ročice.

Novo zasnovan menjalnik

Za večjo skupno moč agregata je vgrajen

na novo zasnovan menjalnik. Razdalja med

pogonskimi gredmi je zdaj širša, premer

vsakega zobnika pa povečan, da bi

zmanjšali težo in povečali moč menjalnika

s petimi prestavami.

Prenovljena aluminijasta šasija iz
dvostranskih nosilcev

Aluminijasti dvostranski nosilec modela

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing

Edition je bil na novo zasnovan za

lahkotnejši občutek in boljšo okretnost.

Togost vodil rezervoarja je optimizirana

tako, da omogoča nadzorovano upogibanje

za boljše blaženje udarcev, spodnja in

prečna cev pa sta ojačani, kar zagotavlja

visoko raven stabilnosti ter natančnega

zavijanja.
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Agregat

Tip agregata
4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski, Eno
valjni

Prostornina 450cc
Vrtina x gib 97,0 × 60,8 mm
Kompresijsko razmerje 13,0 : 1
Sistem podmazovanja Suho korito
Tip sklopke Mokra, več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni, 5-prestav
Končni prenos Veriga
Uplinjač Vbrizg goriva

Šasija

Okvir Aluminijast
Kot vilice 26°55
Predtek 120 mm
Sistem prednjega vzmetenja Upside-down telescopic fork
Sistem zadnjega vzmetenja link povezava, Nihajna roka
Hod prednjega vzmetenja 310 mm
Hod zadnjega vzmetenja 315 mm
Prednja zavora Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Zadnja zavora Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Prednja pnevmatika 80/100-21 51M Tube type
Zadnja pnevmatika 120/80-19 63M Tube type

Dimenzije

Skupna dolžina 2.180 mm
Skupna širina 825 mm
Skupna višina 1.275 mm
Višina sedeža 965 mm
Medosna razdalja 1.480 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 350 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 109 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 6,2 L
Prostornina rezervoarja za olje 1,2 L
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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