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Greşit intenţionat
Echipat cu cele mai avansate tehnologii de motor şi şasiu
dezvoltate vreodată pentru o motocicletă de dirt Yamaha,
modelul WR450F este pus pe fapte mari.

Construit pentru concurenţi enduro adevăraţi, piloţi de
raliu de distanţă lungă şi piloţi amatori experimentaţi, WR-
F dispune de o nouă mapare ECU, pentru a „simţi” mai bine
acceleraţia şi pentru un răspuns mai lin, oferindu-vă
performanţe extraordinare şi un nivel mai ridicat de
control.

Şasiul său compact, cu greutate centrată, beneficiază de
setări ale suspensiei optimizate pentru manevrabilitate şi
comportament la viraje extraordinare; iar cu transmisia sa
în 5 trepte cu rapoarte lungi, suspensii KYB® şi demaror
electric, Yamaha WR450F vă oferă puterea de atinge
performanţa.

Motor în 4 timpi de 450 cm3,
puternic, compact şi uşor de
controlat

Motor puternic, cu injecţie de
carburant şi cuplu liniar

Chiulasă inversă cu admisie
orientată în faţă

Şasiu din bare de aluminiu, cu
rigiditate optimizată

Transmisie cu 5 trepte, raport larg
şi ambreiaj enduro

Demaror electric fără comutator şi
decompresor automat

Amplificator de putere cu
conectare directă, pentru tuning
simplu

Suspensie cu performanţă
excepţională

Centru de greutate echilibrat
pentru manevrare agilă

Filtru de aer montat în poziţie
înaltă şi rezervor de carburant sub
şa

Roată spate de 18 ţoli, anvelope
Metzeler 6 Days Extreme

Radiatoare cu specificaţii pentru
curse enduro şi ventilator de
răcire uşor
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Direcţia corectă este
cea inversă

Chiulasa inversată, de înaltă tehnologie, a
Yamaha a propulsat WR450F către victorie în
ISDE şi face diferenţa între motocicletele
noastre enduro învingătoare şi restul. Admisia
orientată spre faţă creşte puterea şi
contribuie la cuplul liniar uşor de utilizat al
motocicletei, în timp ce noua mapare ECU
oferă caracteristici îmbunătăţite acceleraţiei.
Şi, pentru a reduce greutatea, am renunţat la
demarorul cu pedală.

Suspensia KYB® lider în domeniu beneficiază
de setări optimizate pentru manevrabilitate şi
control extraordinare, la toate vitezele şi pe o
largă varietate de tipuri de teren.

Inspirat de predecesorii săi învingători în curse
şi dispunând de grafică nouă şi jante albastre,
WR450F 2018 este făcut să vă ducă până la
capăt.
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Tehnologie învingătoare în ISDE
Utilizând cunoştinţele dobândite cu modelul nostru WR450F,
câştigător al ISDE în 2017, precum şi cu YZ450F, câştigător al
campionatului mondial, proiectanţii Yamaha au dezvoltat acest
WR450F utilizând pentru motor şi şasiu cele mai avansate
tehnologii întâlnite vreodată în lumea enduro. Cu agilitatea sa,
greutatea sa redusă şi puterea considerabilă, însă uşor de
controlat, această motocicletă enduro de înaltă tehnologie
schimbă totul.

Mapare ECU nouă
Dispunând de o nouă mapare ECU pentru a „simţi” mai bine
acceleraţia şi pentru un răspuns mai lin, motorul bogat în cuplu al
WR450F oferă putere solidă, echilibrată şi uşor de controlat, care
vă permite să preluaţi controlul şi să vă descoperiţi adevăratul
potenţial în pilotaj. Şi, pentru o greutate redusă, motorul de 450
cmc răcit cu lichid, DOHC, cu injecţie de combustibil şi 4 valve,
dispune doar de demaror electric şi nu are pedală

Transmisie cu 5 viteze şi raport larg
Transmisia modelului WR450F dispune de rapoarte de transmisie
care vă permit să optimizaţi complet cuplul liniar al motocicletei şi
rezervele considerabile de putere controlabilă.
 Cu un ambreiaj enduro uşor, construit pentru a rezista la condiţii
extreme, transmisia cu 5 trepte şi rapoarte lungi este pregătită să
domine orice teren off-road, la viteze înalte sau reduse.

Cadru din aluminiu cu lonjeroane
Dezvoltat împreună cu cel mai recent motor cu chiulasă inversă, şasiul
din aluminiu cu bare bilaterale este derivat din cel al modelului WR450F,
câştigător al ISDE în 2017 şi al YZ450F, câştigător al campionatului
mondial. Utilizând un echilibru optimizat al rigidităţii, conceptul său
compact şi uşor oferă atât agilitate, cât şi stabilitate, permiţându-vă să
profitaţi la maximum de rezervele considerabile de cuplu liniar.

Chiulasă inversă cu admisie dreaptă
Întâlnită pentru prima dată pe modelul de motocross YZ450F,
câştigător al campionatului MXGP, chiulasa inversă revoluţionară a
modelului WR450F are admisia orientată în faţă şi conducta de
evacuare „şerpuită”, orientată în spate. Sporind eficienţa de admisie
şi evacuare, acest design neegalat în domeniu optimizează senzaţia
de cuplu liniar oferită de motor şi generează rezerve considerabile de
putere extrem de uşor controlabilă.
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Design uşor, cu masă centralizată
Cu revoluţionara sa chiulasă inversă şi cilindrul oblic, înclinat în spate,
modelul WR450F reprezintă o nouă direcţie în domeniul designului
motocicletelor enduro. În plus faţă de amplificarea senzaţiei de cuplu
liniar al motorului, acest design compact şi uşor contribuie semnificativ
la centralizarea masei, pentru o greutate redusă şi performanţe de
manevrare mai agile.
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Motor WR450F
Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-supape

Capacitate cilindrică 449cc

Alezaj X Cursă 97,0 mm x 60,8 mm

Compresie 12,5 : 1

Putere maximă -

Cuplu maxim -

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Carburator Injecţie de carburant

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 5-viteze

Transmisie finală Lanţ

Şasiu WR450F
Cadru Cadru semidublu

Cursă faţă 310 mm

Unghi rolă de direcţie 26Âş 20

Traseu 114 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie de legătură)

Cursă spate 318 mm

Frână faţă mono disc hidraulic , Ø 270 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă faţă 90/90-21 54M

Anvelopă spate 130/90-18 69S+M

Dimensiuni WR450F
Lungime totală 2.165 mm

Lăţime totală 825 mm

Înălţime totală 1.280 mm

Înălţimea scaunelor 965 mm

Baza roţilor 1.465 mm

Gardă minimă la sol 325 mm

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

123 kg

Capacitate rezervor carburant 7,5 Litri

Capacitate rezervor ulei 0,95 Litri
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Racing Blue

 

Tobă de eşapament
slip-on din titan

Ţevi colectoare din
oţel inoxidabil

Ţevi colectoare din
titan

Capac pentru
ambreiaj Billet
GYTR®

Butuc interior
pentru ambreiaj
Billet GYTR®

Coş de ambreiaj
Billet GYTR®

Pentru toate WR450F accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

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

produsul dumneavoastră Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă

călduros să vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

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

dumneavoastră 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 de terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze, atât pe carosabil, cât şi pe teren denivelat. De asemenea, aveţi la

dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Experimentaţi mai mult din

Yamaha WR450F pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


