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Conectaţi ca unul
Acesta este cel mai complet pachet motocros pe care l-am
creat vreodată. Şi este, de asemenea, prima motocicletă
de serie care vă permite să vă conectaţi wireless şi să
dispuneţi setări de motor personalizate - şi să vă
maximizaţi potenţialul de câştig.

Noua pornire electrică uşoară economiseşte secunde
vitale atunci când sunteţi sub presiune, iar motorul cu
chiulasă inversată beneficiază de o nouă performanţă
maximă de compresie înaltă şi ECU optimizată pentru mai
multă putere de a câştiga curse.

Cu ajutorul cadrului uşor şi a suspensiei rafinate, acest
YZ450F oferă stabilitate şi agilitate îmbunătăţite peste
denivelări şi în curbe. Noua caroserie zveltă şi compactă
oferă agilitate foarte mare, combinată cu aspect de
motocicletă de uzină.

Motor nou cu chiulasă inversată de
înaltă performanţă

Aplicaţie pentru smartphone
Power Tuner

Chiulasă de înaltă compresie total
nouă

Demaror electric uşor cu baterie
litiu-ion

Design al caroseriei mai zvelt şi
mai compact

Cadru nou super-rigid cu
lonjeroane bilaterale

Suspensie optimizată potrivită
pentru noul cadru

Sistem de înlocuire uşoară a
filtrului de aer

Design nou al radiatorului pentru
răcire mai bună

Rezervor compact de carburant,
de 6,2 litri

Şa mai îngustă şi mai plată
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Dispuneţi setările
care vă aduc victoria

Diferenţa dintre victorie si înfrângere poate fi
de o fracţiune de secundă. Iar la Yamaha
suntem dedicaţi dezvoltării continue de noi
tehnologii care să vă ofere orice avantaj
posibil în privinţa puterii, manevrabilităţii şi
controlului.

Fiecare circuit este diferit. Starea vremii şi a
suprafeţei de rulare se schimbă constant.
Aşadar, am dezvoltat aplicaţia pentru
smartphone Power Tuner, pentru a vă oferi
posibilitatea de a vă adapta oricărei situaţii şi
de a partaja informaţii cu prietenii piloţi.

De la noul motor cu pornire electrică la şasiu
uşor, caroserie zveltă şi suspensie
ultramodernă, YZ450F 2018 este pregătită să
scoată la iveală potenţialul dvs. maxim.
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Motor nou cu chiulasă inversată
Cu ajutorul noului motor cu chiulasă inversată, YZ450F oferă o
dispersie largă a puterii pentru potenţial maxim de câştig al
cursei. Beneficiind de noi cap de cilindru de compresie mai
înaltă, piston, profiluri de camă, geometrie a cilindrului,
admisie de aer, ECU şi mult mai mult, acest design dezvoltat în
MXGP oferă performanţa de uzină de care aveţi nevoie pentru
a obţine victoria!

Aplicaţie pentru smartphone Power Tuner
Conectaţi-vă cu motocicleta de dirt aşa cum nu aţi mai făcut-o
până acum, cu ajutorul primei aplicaţii smartphone din lume
pentru Power Tuner! Cu ajutorul ecranului tactil al dispozitivului,
puteţi regla instantaneu setările de alimentare şi aprindere
pentru a obţine performanţa optimă. Iar funcţia de partajare vă
permite să comparaţi setările dvs. şi datele de cursă cu alţi piloţi
YZ450F!

Demaror electric uşor
Instalarea unui demaror electric foarte uşor şi extrem de compact vă
permite să fiţi gata de pornire printr-o apăsare de buton. Greutatea
este redusă prin utilizarea unei baterii litiu-ion, iar designul unic al
pornirii electrice înseamnă că dimensiunile compacte externe ale
noului motor sunt aceleaşi de dinainte.

Caroserie zveltă şi compactă
De îndată ce urcaţi pe această motocicletă de curse ultramodernă,
simţiţi că este mai zveltă şi mai compactă. Rezervorul de combustibil
mai mic, de 6,2 litri, şi airbox reproiectat permit utilizarea noilor
protecţii concave cu o zonă mai mare de priză pentru genunchi pentru a
oferi un control sporit. Pe lângă greutatea redusă, carenele noi mai
zvelte subliniază senzaţia de uşor şi agilitate.

Cadru uşor nou proiectat
Am dezvoltat un cadru nou cu lonjeroane bilaterale care oferă
rigiditate longitudinală, laterală şi torsională îmbunătăţită pentru
manevrare mai precisă, oferind un avantaj real în fiecare curbă. Iar
pentru o stabilitate şi un control îmbunătăţite, motorul cu pornire
electrică este repoziţionat în noul cadru uşor şi sunt utilizate noi
suporturi din aluminiu.

Suspensie avansată
YZ450F este cel mai complet pachet de curse, iar la fel ca motorul şi
cadrul avansate, această învingătoare dezvoltată în MXGP funcţionează
cu sisteme de suspensie de efect. Furcile AOS de primă clasă sunt
prevăzute cu componente și setări noi care duc la amortizare
optimizată, iar amortizorul spate are un arc mai uşor şi o capacitate
îmbunătăţită a rezervorului.



 

 

 

YZ450F
www.yamaha-motor.ro

Motor YZ450F
Tip motor 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-supape, Monocilindru înclinat cu încadrare în

spate

Capacitate cilindrică 449cc

Alezaj X Cursă 97,0 mm x 60,8 mm

Compresie 12,8 : 1

Putere maximă -

Varianta cu putere limitată nu e disponibil

Cuplu maxim -

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Dual side grinded clutch plate

Carburator Injecţie de carburant

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 5-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption -

CO2 emission -

Şasiu YZ450F
Cadru Cadru cu lonjeroane bilaterale

Cursă faţă 310 mm

Unghi rolă de direcţie 27Âş 15

Traseu 121 mm

Sistem suspensie faţă Discuri hidraulice dublek

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie tip braţ)

Cursă spate 317 mm

Frână faţă mono disc hidraulic , Ø 270 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă faţă 80/100-21 51M

Anvelopă spate 110/90-19 62M

Dimensiuni YZ450F
Lungime totală 2.185 mm

Lăţime totală 825 mm

Înălţime totală 1.285 mm

Înălţimea scaunelor 965 mm

Baza roţilor 1.485 mm

Gardă minimă la sol 335 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

112 kg

Capacitate rezervor carburant 6,2 Litri

Capacitate rezervor ulei 0,95 Litri



Culori 
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Racing Blue

 

Tobă de eşapament
slip-on din titan

Ţevi colectoare din
oţel inoxidabil

Ţeavă colectoare
integrală din titan

Capac pentru
ambreiaj Billet
GYTR®

Butuc interior
pentru ambreiaj
Billet GYTR®

Disc de ambreiaj
sub presiune Billet
GYTR®

Pentru toate YZ450F accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Tehnicienii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dvs. Yamaha. Din acest motiv, Yamaha vă recomandă călduros să vizitaţi un dealer oficial Yamaha, pentru

toate nevoile dvs. de service.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama noastră de

produse Yamaha. Yamaha recomandă, de asemenea, utilizarea mărcii Yamalube®, propria noastră gamă de lubrifianţi

de înaltă tehnologie – sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a lucra eficient, indiferent unde

călătoriţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de echipament de pilotaj inovator, de înaltă calitate,

conceput pentru a vă păstra confortul şi a vă proteja. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte

comodă. Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha YZ450F pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


