
YZ450F 2018
www.yamaha-motor.si

Povezani v Eno
To je najpopolnejši paket za motokros, kar smo jih kdaj
ustvarili. Je tudi prvi tovarniški motor, ki omogoča
brezžično povezavo in vnos lastnih nastavitev agregata po
meri – in tako kar najbolj izboljša vaše možnosti za zmago.

Nov lahki električni zagon prihrani pomembne sekunde, ko
ste pod pritiskom – agregat z nazaj obrnjeno glavo pa
zagotavlja novo visoko kompresijsko končno hitrost in
optimizirano nadzorno enoto ECU za še močnejšo
zmagovalno moč.

Z novim lahkim okvirjem in izboljšanim vzmetenjem boste
z modelom YZ450F bolj stabilni ter okretni čez grbine in v
zavojih. Njegov ozek in kompakten nov oklep pa vozniku
omogoča popolno okretnost in videz tovarniškega
motorja.

Agregat z novo visoko zmogljivo
nazaj obrnjeno glavo

Aplikacija za pametne telefone
Power Tuner

Popolnoma nova visoko
kompresijska glava valja

Lahek električni zagon z litijevo
ionsko baterijo

Ozka in bolj kompaktna zasnova
ohišja

Novo zasnovan izjemno trden
okvir iz dvostranskih nosilcev

Optimizirano vzmetenje, ki se
ujema z novim okvirjem

Enostaven sistem za zamenjavo
zračnega filtra

Nova oblika hladilnika za boljše
hlajenje

Kompakten 6,2-litrski rezervoar za
gorivo

Tanjši in bolj raven sedež

Opcija: Polnilec in vzdrževalec
baterije
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Pokličite v območje za
zmagovalce

O zmagi in porazu lahko odloči že en sam
delček sekunde. In pri Yamahi smo predani
nenehnemu razvoju novih tehnologij, ki
zagotovijo prednosti pri zmogljivosti,
upravljanju in nadzoru.

Vsaka steza je drugačna. Vremenske razmere
in razmere površine se nenehno spreminjajo.
Tako smo razvili novo aplikacijo za pametne
telefone Power Tuner, ki omogoča
prilagoditev na vsako možno situacijo - lahko
pa tudi delite podatke s svojimi prijatelji.

Model YZ450F 2018 je pripravljen, da privabi
na plano vaš najboljši potencial, saj vključuje
nov električni zagon agregata, lahko šasijo,
ozko ohišje in vrhunsko vzmetenje.
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Nov agregat z nazaj obrnjeno glavo
Z novo razvitim tehnološko dovršenim agregatom z nazaj
obrnjeno glavo, ta model YZ450F zagotavlja širok razpon moči
za najboljše možnosti za zmago. Zasnova po modelu MXGP
vključuje novo glavo z višjim kompresijskim razmerjem, bat,
profile odmične gredi, geometrijo valjev, vsesavanje zraka,
nadzorno enoto in veliko več - to je tovarniška zmogljivost za
vstop v območje zmag!

Aplikacija za pametne telefone Power Tuner
Povežite se s svojim motorjem za motokros kot še nikoli, s prvo na
svetu aplikacijo za pametni telefon za naš Power Tuner! Prek
zaslona na dotik vaše naprave lahko natančno nastavite
vbrizgavanje goriva in vžig ter si tako zagotovite optimalne
zmogljivosti. Funkcija za skupno rabo pa omogoča tudi primerjavo
nastavitev in dnevnikov tekmovanj z drugimi vozniki modela
YZ450F!

Lahek električni zaganjalnik
Z namestitvijo izjemno lahkega in izredno kompaktnega električnega
zaganjalnika boste pripravljeni za akcijo z enim samim pritiskom
gumba. Zaradi litijeve ionske baterije je teža nizka, edinstvena
zasnova električnega zagona pa pomeni, da so kompaktne zunanje
mere novega agregata ostale nespremenjene.

Ozko in kompaktno ohišje
Takoj, ko sedete na ta vrhunski motor za motokros, čutite, da je ožji in
bolj kompakten. Manjši 6,2-litrski rezervoar za gorivo in prenovljen
zračni filter dovoljujeta uporabo novih vdrtih pokrovov, vključno z večjo
površino za kolena za dodaten nadzor. Z manjšo težo ta nov ozek oklep
poudarja tudi občutek lahkotnosti in okretnosti.

Novo oblikovan lahkoten okvir
Razvili smo nov okvir iz dvostranskih nosilcev, ki zagotavlja večjo
vzdolžno, bočno in torzijsko trdnost za odzivnejšo vodljivost - tako
pridobite resnično prednost v vsakem zavoju. Zaradi večje stabilnosti
in nadzora pa je električni zagon agregata premeščen v nov lahek
okvir, uporabljeni pa so tudi novi aluminijasti nosilci.

Napredno vzmetenje
Model YZ450F predstavlja najbolj dovršen tekmovalni paket, saj ta
zmagovalec na podlagi modelov MXGP, tako kot njegov izboljšan
agregat in okvir, deluje z naprednim sistemom vzmetenja. Vilice s
sistemom AOS, vodilne v razredu, vključujejo nove lastnosti in
nastavitve, ki zagotavljajo še boljše blaženje - zadnji blažilnik pa ima
sedaj lažjo vzmet ter večjo prostornino.
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Agregat YZ450F 2018
Tip agregata 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski, Eno valjni, Nagnjen nazaj

Prostornina 449ccm

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

Kompresijsko razmerje 12,8 : 1

Maksimalna moč -

Različica z omejeno močjo N/A

Maksimalen navor -

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Dual side grinded clutch plate

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 5-prestav

Končni prenos Veriga

Poraba goriva -

CO2 emission -

Šasija YZ450F 2018
Okvir Okvir dvojnih gredi

Hod prednjega vzmetenja 310 mm

Kot vilice 27º 15

Predtek 121 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (Vzmetenje veznega tipa)

Hod zadnjega vzmetenja 317 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 270 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 80/100-21 51M

Zadnja pnevmatika 110/90-19 62M

Dimenzije YZ450F 2018
Skupna dolžina 2.185 mm

Skupna širina 825 mm

Skupna višina 1.285 mm

Višina sedeža 965 mm

Medosna razdalja 1.485 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 335 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

112 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

6,2 L

Prostornina rezervoarja za olje 0,95 L
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YZ450F 8.490,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>9.490,00</s> €</b>
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Lahki dušilnik iz
titana

Izpušni kolektor iz
nerjavnega jekla

Izpušni kolektor v
celoti iz titana

Startna naprava Osna tesnila Kovinski koš za
sklopko GYTR®

Za ogled vseh YZ450F 2018 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 YZ450F 2018 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


