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Posebna izvedba.
Neomejen potencial.
WR450F EnduroGP je pripravljen na zmago, saj je navdih
prejel pri posebej zasnovanem tovarniškem motorju, s
katerim je Loïc Larrieu zasedel skupno 3. mesto na
svetovnem prvenstvu 2016 E2.

Standardna oprema obsega lahki dušilnik Akrapovič ter
tovarniško grafiko in ščitnike za roke Acerbis Tri-fit.
Izboljšane zmogljivosti za dirkanje zagotavlja agregat z
nazaj obrnjeno glavo in visokim navorom ter prostornino
450 cm3, poleg tega pa lahko njegove optimalne
zmogljivosti z izbirno aplikacijo Yamaha Power Tuner
enostavno prilagodite različnim slogom vožnje in
spremenljivim razmeram.

Če želite, da vaš dirkalni motor izstopa v boksu in na stezi,
potem je WR450F EnduroGP pravi motor za vas.

Posebna izvedba WR450F
EnduroGP

Po navdihu moštva Outsiders
Yamaha Official Enduro Team

Lahek dušilnik Akrapovič

Visokokakovostna tovarniška
grafika z zaščito proti praskam

Optimirano upravljanje nadzorne
enote motorja

Večfunkcijski ščitniki za roke
Acerbis Tri-fit

Agregat s prostornino 450 cm3,
nazaj obrnjeno glavo in
električnim zaganjalnikom

Velika zaloga izjemnega
linearnega navora

Lahek aluminijast okvir iz
dvostranskih nosilcev

Vrhunske sprednje vilice AOS

Zadnje vzmetenje z vzvodi
Monocross

Izbirna aplikacija Power Tuner za
nastavljivo upravljanje
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Izdelan na osnovi
pristne tovarniške

DNK

Pri Yamahi smo 100-odstotno predani
dirkanju. Lahko ste prepričani, da je model
WR450F EnduroGP izdelan na osnovi pristne
tovarniške DNK, ki vam daje resnično
prednost.

Ta visokotehnološki agregat s 450 cm3
prostornine, ki je bil zasnovan na osnovi
zmagovalnega motorja na svetovnem
prvenstvu v motokrosu, ustvari izjemen
linearni navor za takojšnjo odzivnost.
Kompaktna aluminijasta šasija in vrhunsko
vzmetenje poskrbijo za izjemno okretnost v
zavojih in čvrsto stabilnost pri visoki hitrosti.

WR450F EnduroGP s posebej lahkimi
komponentami in tovarniško grafiko je
pripravljen pustiti pečat pri dirkah enduro in
kros.
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Dušilnik Akrapovič
Akrapovič je vodilni proizvajalec visokozmogljivih izpušnih
sistemov v svetu, zato je WR450F EnduroGP opremljen z lahkim
dušilnikom Akrapovič. Iz titana izdelan dušilnik izboljša
zmogljivost in zvok ter poudari videz tovarniškega motorja.
(*samo za uporabo na zaprti dirkalni stezi)

Posebno upravljanje nadzorne enote
Optimirane zmogljivosti modela WR450F EnduroGP so
zagotovljene s posebnim upravljanjem vžiga in vbrizgom goriva, ki
so ga razvili testni vozniki v Yamahinih obratih. Z izbirno Yamahino
aplikacijo Power Tuner lahko natančno prilagodite zmogljivosti
agregata glede na spremenljive dirkalne ter vremenske razmere.

Tovarniška grafika
Izstopajte s tovarniško grafiko, ki je bila izdelana po vzoru
oblikovanja, uporabljenem na motorjih moštva Outsiders Yamaha
Official Enduro Team. Ta popolna grafika, ki je izdelana iz
visokokakovostnega materiala, odpornega proti praskam, motorju
daje pristen tovarniški videz ter ščiti pokrove, blatnike, stranske
plošče, nihajno roko in vilice.

Ščitniki za roke Acerbis Tri-fit
Lahke ščitnike za roke Acerbis Tri-fit z inovativno večfunkcijsko obliko
lahko glede na situacijo uporabite v odprtem ali zaprtem položaju. Poleg
zaščite pred letečimi drobci ščitniki varujejo tudi pred nenamernimi
poškodbami krmila, da lahko ohranite popoln nadzor.

Agregat z nazaj obrnjeno glavo in električnim zaganjalnikom
Yamahin inovativni agregat z nazaj obrnjeno glavo, električnim
zaganjalnikom in prostornino 450 cm3 nudi številne pomembne
prednosti pred tradicionalno zasnovo. Naprej obrnjen sesalni sistem
in zračni filter na vrhu zagotavljajo optimalno učinkovitost, ki
pripomore k velikem linearnem navoru, medtem ko zasnova s
porazdeljenim težiščem omogoča lahkotno ter okretno vodljivost.

Yamahin sistem za prilagajanje moči
Power Tuner je na voljo kot Yamahina originalna dodatna oprema, ki
omogoča natančno prilagajanje vžiga modela WR450F EnduroGP in
upravljanje vbrizga goriva. Power Tuner preprosto priključite v motor
ter nato zmogljivosti prilagodite stezi, površini in vremenskim
razmeram. Kot bi v torbi za orodje imeli tovarniškega serviserja!
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Agregat WR450F EnduroGP
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 449ccm

Vrtina x gib 97,0 mm x 60,8 mm

Kompresijsko razmerje 12,5 : 1

Maksimalna moč -

Maksimalen navor -

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električno in nožno

Prenos Konstantni, 5-prestav

Končni prenos Veriga

Šasija WR450F EnduroGP
Okvir Dvojna gred

Hod prednjega vzmetenja 310 mm

Kot vilice 26º 20

Predtek 114 mm

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (link povezava)

Hod zadnjega vzmetenja 318 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 270 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 90/90-21 54M

Zadnja pnevmatika 130/90-18 69S+M

Dimenzije WR450F EnduroGP
Skupna dolžina 2.165 mm

Skupna širina 825 mm

Skupna višina 1.280 mm

Višina sedeža 965 mm

Medosna razdalja 1.465 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 325 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

123 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

7,5 L

Prostornina rezervoarja za olje 0,95 L



 
Cena 
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WR450F EnduroGP HOM Model 2017 9.450,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.b>Redna cena <s>9.950,00</s> €</b> Omejena količina.



Barve 
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Lahki dušilnik iz
titana

Izpušni kolektor iz
nerjavečega jekla

Izpušni kolektor iz
titana

Zračni filter z
visokim pretokom
Twin Air®

Za ogled vseh WR450F EnduroGP dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,

da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha WR450F EnduroGP z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


