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A quadversenyzés új
szintje.
A profi versenyzők szerint a Yamaha YFZ450R a győztesek
egyértelmű választása. Precízen irányítható váza és
kiválóan reagáló, 450 köbcentis motorja révén vált
napjaink első számú versenyquadjává. Semmi nem érhet a
nyomába.

A versenyhez kifejlesztett segéd- és csúszó
tengelykapcsoló még jobb irányíthatóságot biztosít, így
gyorsabban érkezhetsz a kanyarokba, jobb köridőket
produkálva, míg a nyerő teljesítmény érdekében a
versenyhez kifejlesztett motor rendkívül gyors
gázreakciót és nagy fordulatszámú teljesítményt nyújt.

A karcsú vonalvezetés révén kanyarodáskor vagy hirtelen
kigyorsításkor a vezető könnyedén áthelyezheti
testsúlyát. A könnyű, külső tartályos lengéscsillapítók
rendkívül pontos kezelhetőséget biztosítanak.

Könnyen működő gázkar

Kategóriájában ez az első, csúszó
tengelykapcsolóval felszerelt
quad

Könnyű, külső tartályos
lengéscsillapítók a pontos
kezelhetőségért

Nagy kompressziójú motor a
kirobbanó teljesítményért

A lengéscsillapítás tökéletesen
illeszkedik a gumiabroncs
típusához

Bütykös kialakítás az erőteljes,
nagy fordulatszámú
teljesítményért

32 bites vezérlésű befecskendezés
az azonnali reakcióért

Könnyű, hegesztés nélküli, hibrid
alumíniumváz

Alumíniumöntvény lengőkarok
külső tartályos hátsó
lengéscsillapítókkal

Hullámtípusú, kéttárcsás első fék

Gyors kioldású rögzítők a
karosszériaelemek egyszerű
eltávolítás érdekében

Tágas karosszériakialakítás és
párnázott ülés a maximális
kényelem érdekében
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Yamaha sportquadok Tudjuk, hogy a versenyzés nem a
kompromisszumokról szól, hanem a
győzelemről. Pont ez a szemlélet jellemzi az
összes Yamaha sportquadot.

Fedezze fel ezeket a strapabíró, könnyű súlyú
vázakat, amelyek Önnel mozognak, és közben
állják az ütéseket és a bukkanókat. Tapasztalja
meg az ergonomikus kialakítást, amely
kényelmesen tartja testét, így Ön teljesen az
útra koncentrálhat.

Minden Yamaha sportquad szíve a motor,
amelyet az intenzív kutatás és fejlesztés tesz
tökéletessé. Ugyanannyira elkötelezettek
vagyunk a mérnöki kiválóság mellett, mint
amennyire Ön a következő verseny
megnyerése mellett. A kiemelkedően erős
nyomatékszintekkel rendelkező YFZ450R
kirobbanó gyorsulása révén állva hagyja
versenytársait.
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Versenyhez kifejlesztett nagy teljesítményű motor
Az YFZ450R versenyhez kifejlesztett 5 szelepes, 4 ütemű, 450
köbcentis motorja 11,8:1-es kompresszióaránnyal, azonnali
gázreakciót biztosító nagy teljesítményű vezérműtengelyekkel
és a győzelemhez szükséges nagy fordulatszámú
teljesítménnyel rendelkezik. A levegőbevezető rendszer
kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot biztosít, csökkenti a
károsanyag-kibocsátást és növeli a tartósságot.

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
A gyors gázreakció érdekében az YFZ450R-t egy 42 mm-es Mikuni
fojtószelepházzal szerelték fel, amelyet az indítás és
bemelegedés során segítséget nyújtó üresjárati fordulatszám-
szabályozással (ISC-rendszer) láttak el. Ez a modern rendszer
azonnali reagálást biztosít, és tovább csökkenti a károsanyag-
kibocsátást.

Hibridvázas kialakítás
Az YFZ450R váza és lengőkarjai alumínium és acél különleges
ötvözetéből készültek, az innovatív „hibridvázas” kialakítás pedig az
alacsony tömeg, a kiemelkedő ellenállóság és a kiváló egyensúlyi
merevség győztes kombinációját foglalja magába.

Segéd és csúszó tengelykapcsoló
Az YFZ450R kategóriájában az első quad, melyet segéd és csúszó
tengelykapcsolóval láttak el. Ennek célja, hogy a kanyarodáshoz történő
visszaváltáskor a tengelykapcsoló részben oldott állapotban legyen. A
csúszó tengelykapcsoló gyakorlatilag megszünteti a motorfékhatást, így
a vezető a fékkel szabályozhatja a kanyarbemeneti sebességet, mely
jobb kezelhetőséget és gyorsabb köridőket eredményez.

Finom működésű sebességváltó
Az YFZ450R 5 fokozatú sebességváltója kategóriája egyik
legfinomabb működésű sebességváltója, melyet egy segéd és csúszó
tengelykapcsolóval láttak el. Ez az első eset, hogy versenyhez
kifejlesztett technológiát használnak ebben a kategóriában. A
rendszer tovább könnyíti a fokozatok közötti váltást, gyorsabb
köridőket és kisebb fáradtságérzetet eredményezve.

Hosszú rugóutas, állítható felfüggesztés
Az alacsonyabb rugózatlan tömeg biztosítása érdekében ezt a modellt
Kayaba külső tartályos első, és kalibrált hátsó lengéscsillapítókkal
szerelték fel. Ezek az állítható egységek még finomabb kezelhetőséget
biztosítanak, hogy mindig versenytársaid előtt lehess.
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Motor YFZ450R / SE
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 5 szelepes

Lökettérfogat 449cc

Furat x löket 95,0 mm x 63,4 mm

Kompresszióviszony 11,8 : 1

Kenési rendszer Száraz karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés 42 mm EHS, ISC

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó 5 sebességes, manual slipper clutch

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású

Kihajtás Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás, Excentrikus beállítás

Alváz YFZ450R / SE
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, threaded preload adjustable dual-rate coil-over

springs, 3 utas beállítható csillapító, 250 mm-es lökethossz

Hátsó felfüggesztés Alumíniumöntvény lengőkar, threaded preload adjustable coil-over springs, 3
utas beállítható csillapító, 280 mm-es lökethossz

Első fék Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús nyergekkel

Hátsó fék Hullám típusú hűtött tárcsafék ikerdugattyús nyergekkel

Első gumik AT21x7R10

Hátsó gumik AT20x10R9

Méretek YFZ450R / SE
Teljes hossz 1 795 mm

Teljes szélesség 1 240 mm

Teljes magasság 1 065 mm

Ülésmagasság 810 mm

Tengelytáv 1 270 mm

Minimális hasmagasság 115 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

184 kg

Üzemanyagtank kapacitása 10,0 liter



Színek 
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Racing Blue Black

 Kiemelt tartozékok

GYTR® mart
kuplungagy

GYTR® mart
kuplung nyomólap

Alumínium első
sport lökhárító

Yamaha Racing
markolatfánk

Felpattintható
ostorantenna

Óra és tachométer

Az összes YFZ450R / SE tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

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

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

Az eredeti 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 a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YFZ450R / SE modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


