WR450F

Motocykl vhodný ke
všemu.
Hbitý motocykl WR450F využívající nejpokročilejší
technologii se závodními kořeny je skutečně všestranným
endurem, které vám vždycky nabídne víc – při závodech
i tréninku nebo když jezdíte pro zábavu.
4ventilový motor o objemu 450 ccm s vysokým točivým
momentem využívá důmyslnou obrácenou hlavu válce a
poskytuje široký rozsah výkonu. Opravdovým závodníkům
tak umožňuje vyhrávat celé závody i jednotlivé etapy.
Protože máte na výběr několik režimů motoru, jediným
přepínačem proměníte tohoto plnokrevného závodníka
na pohodový terénní motocykl.
Kompaktní hliníkový kolébkový rám a štíhlá kapotáž vám
poskytnou lehkou obratnost v nejnáročnějších
podmínkách. Nejmodernější odpružení umožňuje
modelu WR450F jet rychleji, plynuleji a ještě více na doraz
než kdy dříve.

Výkonný motor o objemu 450 ccm
s optimalizovaným nastavením
Komunikační řídicí jednotkou (CCU)
který podporuje aplikaci Power Tuner
Přepínač na řídítkách umožňuje upravit
režim motoru
Odlehčený hliníkový dvojitý kolébkový
rám
Odpružení KYB® umožňuje stabilní
a pohodlnou jízdu
Štíhlá palivová nádrž o objemu 7,9 l
centralizující hmotu
Lehký, štíhlý a agresivní design
kapotáže a světlometu
Odolný kryt pod motorem a lehký
snímač rychlosti
Konstrukce skříně vzduchového ltru
pro snadný přístup
Odolná spojka, 5stupňová převodovka

WR450F

Výkonný motor o objemu
450 ccm

Aplikace Power Tuner

Speciální kombinace dopředu směřujícího

nastavit si charakteristiky a výkon motoru

sání motoru o objemu 450 ccm s pístem s

motocyklu WR450F podle různých jízdních

vysokou kompresí, závodními vačkovými

podmínek. Navíc máte přístup k provozním

hřídeli a 4ventilovou hlavou dosahuje

údajům a informacím záznamů ze závodů.

vysokého lineárního točivého momentu

Pomocí chytrého telefonu a komunikační

pro vítězný výkon – zatímco nastavení

řídicí jednotky (CCU) můžete snadno

vstřikování paliva speci cké pro enduro a

nastavit poměr vzduchu a paliva a

mapování zapalování vám přinese lepší

časování zapalování tak, abyste dosáhli

kontrolu v technickém terénu.

optimálního výkonu.

Lehký hliníkový rám

Nejlepší odpružení

Dvojitý kolébkový rám je štíhlejší i lehčí,

Špičková přední vidlice s oddělenými

Štíhlá palivová nádrž o objemu
7,9 l centralizující hmotu

takže je velmi obratný v klikatém,

komorami poskytuje díky vnitřnímu

Chcete velkou kapacitu palivové nádrže a

kamenitém nebo technicky náročném

uspořádání s dlouhými pružinami s vysokou

štíhlou kapotáž. Designéři společnosti

terénu. Hliníkový rám je zkonstruován

tuhostí stabilní odpružení ve všech typech

Yamaha proto umístili palivovou nádrž nízko

s optimální mírou tuhosti a umožňuje tak

terénu. Pro konzistentní zadní tlumení a

do podvozku s cílem zlepšit vystředění

jednodušší ovládání a přesné sledování

zvýšení stability je zadní tlumič vybaven

těžiště – a nainstalovali kompaktní palivové

terénu. Vy tak máte dobrou kontrolu

lehkou pružinou a velkokapacitní

čerpadlo pro úsporu místa. Tímto způsobem

v hrbolatém nebo kluzkém terénu.

nádržkou.

získáte nádrž o objemu 7,9 litru pro

Aplikace Yamaha Power Tuner vám umožní

Nastavitelné režimy motoru
Při jízdě v terénu musíte být připraveni na
proměnlivou charakteristiku povrchu i na
extrémní počasí. Díky přepínatelným
režimům motoru můžete zvolit vhodný režim
dodávky výkonu pomocí přepínače na
řídítkách, který vám umožňuje úspěšně
zvládnout libovolný terén od pomalého
technického terénu po rychlé závodní tratě.

maximální dobu jízdy mezi doplňováním
společně s ergonomickou kapotáží, která
umožňuje snadnou manévrovatelnost a
optimální komfort jízdy.

WR450F
Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Typ spojky
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Koncový převod
Karburátor

kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový;DOHC
449cc
97.0 x 60.8
12.5 : 1
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá;vícelamelová
TCI
Elektrický
stálý záběr;5rychlostní
Řetěz
Vstřikování paliva

Podvozek
Rám
Úhel sklonu
Stopa
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední zdvih
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Částečně dvojitý kolébkový
26º20
114mm
Teleskopické vidlice
kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
310 mm
318 mm
Hydraulická kotoučová, Ø270 mm
Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
90/90-21 54M
130/90-18 69S+M

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2,165 mm
825 mm
1,280 mm
965 mm
1,465 mm
325 mm
120 kg
7.5Litry
0.95litry

WR450F
Modely WR450F a WR250F pro rok 2020 budou k dispozici pouze v závodních verzích bez homologace EU4 a
budou určeny pouze k použití na uzavřených okruzích, v soukromých prostorách a speci ckých akcích,
kde je povolena účast neregistrovaných vozidel. Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv.
Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Na
uvedených snímcích mohou být vyobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách
nebo na uzavřeném okruhu. Stroj zobrazený na snímcích může být vybaven originálním příslušenstvím
značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky, které může být určeno pouze pro použití na uzavřeném
okruhu. Veškeré informace jsou uvedeny za účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry
a vzhled produktů a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto
a vyrobeno respektovanými třetími stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost vyobrazených
produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být v některých
zemích omezena. Společnost Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez
předchozího upozornění. V konkrétních případech se mohou ceny produktů a příslušenství značky Yamaha
lišit podle místních požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Další
podrobnosti a informace o dostupnosti vám sdělí místní prodejce značky Yamaha.
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,
kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit
bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

