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Rosszaság
A Yamaha krosszmotorok számára valaha kifejlesztett
legjobb motor- és alváz-technológiával felszerelve a
WR450F készen áll, hogy felrázza a terepezők világát.

A komoly enduróversenyzők, a hosszú távú rally, valamint
a tapasztalt szabadidős pilóták számára készült legújabb
generációs WR-F határozott, lineáris nyomatékot biztosít,
amely a kiemelkedő teljesítmény mellett magas szintű
irányíthatóságot is biztosít.

A könnyű kezelhetőség érdekében ez a csúcstechnológiás
krosszmotor egy kompakt, központi súlyelosztású vázzal
lett felszerelve, emellett a hosszú áttételű, 5 fokozatú
sebességváltó, a legújabb KYB® felfüggesztés és a
kapcsoló nélküli elektromos önindító révén a WR450F
készen áll a győzelemre.

Erőteljes, kompakt és irányítható
450 ccm-es négyütemű

Erőteljes, üzemanyag-
befecskendezéses motor lineáris
nyomatékkal

Hátra fordított hengerfej előre
néző légbeömlővel

Kereszttartós alumínium váz
optimalizált merevséggel

Hosszú áttételű, 5 fokozatú
sebességváltó enduro kuplunggal

Kapcsoló nélküli elektromos
önindító és automata
dekompressziós egység

Kényelmesen csatlakoztatható
Power Tuner az egyszerű
tuningért

Központi súlyelosztás a jobb
kezelhetőség érdekében

Felülre szerelt légszűrő és ülés
alatt elhelyezkedő
üzemanyagtartály

Kiváló műszaki jellemzőkkel
rendelkező felfüggesztés-
rendszer

18 colos hátsó kerék és Metzeler 6
Days FIM gumiabroncsok

Enduro hűtők pehelykönnyű
hűtőventilátorokkal
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A rossz a jó A WR450F innovatív hátra fordított hengerfej
kialakítása, amely világbajnok YZ450F
krosszmotornál már bevált, kiemeli ezt a
következő generációs endurót a többi közül.

Az előre néző légbeömlővel rendelkező
csúcstechnológiás motorkialakítás fokozza a
teljesítményt és hozzájárul a motor könnyen
használható lineáris nyomatékához, míg a
hátrafele döntött henger a könnyebb
kezelhetőség érdekében központi
súlyelosztást eredményez.

Az iparágvezető KYB® felfüggesztés kis és
nagy sebességnél is stabil csillapítást biztosít
a magabiztos kezelhetőség érdekében. A
kompakt alumínium váz, a 270 mm-es első fék
és az ülés alatt elhelyezkedő
üzemanyagtartály révén a WR450F a
kiemelkedő mozgékonyságot a magas szintű
kezelhetőséggel kombinálja.
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MX világbajnokság-nyertes technológia
A világbajnok YZ450F motorunkat alapul véve a Yamaha
tervezőmérnökei az enduro világ valaha látott legmodernebb
motor- és alváztechnológiáját felhasználva kifejlesztették a
WR450F-et. Könnyed dinamikája és erőteljes, irányítható
teljesítménye révén ez a csúcstechnológiás enduro
motorkerékpár mindent megváltoztat.

450 ccm-es, négyütemű motor
A YZ450F alapú 450 ccm-es, folyadékhűtéses, DOHC, üzemanyag-
befecskendezéses, 4 szelepes motor azért lett kifejlesztve, hogy
kihasználja a lineáris nyomaték tartalékait, amely révén képes
felfedezni az igazi vezetői potenciálját. Ez az erőteljes motor a
nagyméretű, 44 mm-es üzemanyag-befecskendező révén
erőteljes, kiegyensúlyozott és könnyen kezelhető teljesítményt
nyújt.

Hosszú áttételű, 5 fokozatú sebességváltó
A WR450F sebességváltó újratervezett áttételei révén teljes
mértékben kihasználhatja a motor lineáris nyomatékát, valamint a
könnyen kezelhető teljesítményben rejlő tartalékokat. Az extrém
körülményekhez tervezett könnyű enduro kuplung segítségével az új
hosszú áttételű, 5 fokozatú sebességváltó készen áll, hogy
meghódítsa az összes gyors és lassú tereppályát.

YZ-F alapú alumíniumváz
A legújabb fordított hengerfejű motorral együtt tervezett kétoldali
kereszttartós alumínium váz közvetlenül a világbajnokságon győzelmet
arató YZ450F-ből származik. A váz merevségének optimális
kiegyensúlyozottsága, valamint a kompakt és könnyű kialakítás
mozgékonyságot és stabilitást biztosít, így a vezető teljes mértékben
kihasználhatja a lineáris nyomatékban rejlő tartalékokat.

Fordított hengerfej egyenes légbeömlővel
A WR450F a forradalmi fordított hengerfej-kialakítás mellett –
melyet először az MXGP győztes YZ450F krosszmotoron lehetett
látni – előre néző légbeömlővel és hátsó kimenetes, kígyózó
kipufogócsővel rendelkezik. A szívási és a kipufogási hatékonyság
növelésével ez az iparágvezető elrendezés optimalizálja a motor
lineáris nyomatékérzését, nagy mennyiségű tartalékot képezve a
rendkívüli módon kezelhető teljesítményhez.

Pehelykönnyű, központi súlyelosztású kialakítás
A WR450F úttörő fordított hengerfejével és hátrafelé döntött
hengerével új irányt szab az enduro motorok kialakításában. Amellett,
hogy növeli a motor lineáris teljesítményérzését, ez a kompakt és
könnyű kialakítás jelentősen hozzájárul a központi súlyelosztáshoz, ami
könnyebb és kiemelkedően jó irányíthatóságot eredményez.
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Motor WR450F
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 449cc

Furat x löket 97,0 mm x 60,8 mm

Kompresszióviszony 12,5 : 1

Maximális teljesítmény -

Maximális nyomaték -

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó Állandó áttételű, 5 sebességes

Kihajtás Láncos

Alváz WR450F
Váz Félkettős bölcső

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Első rugóút 310 mm

Villaszög 26º 20

Utánfutás 114 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 318 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 270 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 90/90-21 54M

Hátsó gumi 130/90-18 69S+M

Méretek WR450F
Teljes hossz 2 165 mm

Teljes szélesség 825 mm

Teljes magasság 1 280 mm

Ülésmagasság 965 mm

Tengelytáv 1 465 mm

Minimális hasmagasság 325 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

123 kg

Üzemanyagtank kapacitása 7,5 liter

Olajtank kapacitása 0,95 liter
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Racing Blue

 Kiemelt tartozékok

Slip-on
kipufogódob, titán

Összekötőcső,
rozsdamentes acél

Összekötőcső,
titán

GYTR® mart
kuplungagy

GYTR® mart
kuplungkosár

GYTR® Enduro
védőlemez

Az összes WR450F tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték.

A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsminőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek

garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információkért látogasson el

a következő oldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha WR450F modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


