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Taking ATV racing to the
next level
Professionals zullen het beamen, de Yamaha YFZ450R is
de allerbeste keuze! Zijn scherpsturende chassis en ultraresponsieve 450cc motor maakten hem tot de meest
succesvolste Sport ATV van vandaag. Messcherp sturend,
razendsnel en geweldig wendbaar, de YFZ450R laat de
concurrentie ver achter zich!
Een speciaal 'assist' systeem in combinatie met de slipper
clutch geven nauwkeurige controle over de bochtsnelheid,
terwijl de motor dankzij z'n racetechnologie zorgt voor
een supersnelle gasrespons en een sensationeel
vermogen bovenin. Kortom de YFZ450R is een rasechte
winnaar!
Het gestroomlijnde ontwerp geeft de berijder voldoende
vrijheid om zijn lichaamsgewicht gemakkelijk te kunnen
verplaatsen in snelle bochten en bij voluit accelereren.
Ook de lichtgewicht schokdempers met apart gasreservoir
dragen bij tot de uitstekende wendbaarheid.

Licht werkende gashendel
De eerste Sport ATV in zijn klasse
met een slipper clutch
Lichtgewicht schokdempers met
apart gasreservoir
Motorblok met hoge compressie
voor een perfecte
vermogensafgifte
Kalibratie van de schokdempers
creëert perfecte grip bij elk
bandtype
Doordacht nokkenas ontwerp
geeft optimale controle bij hoge
toerentallen
32-bits brandstofinjectiesysteem
voor een nog directere gasrespons
Lichtgewicht, naadloos aluminium
'hybride' chassis
Gietaluminium swingarm met
schokdemper voorzien van apart
gasreservoir
Twee remschijven vóór, één
'Wave' remschijf achter
Snelsluitingen voor het nog
gemakkelijker verwijderen van de
bodypanelen
Door ruim bemeten bodypanelen
en zacht gevormd zadel optimale
bewegingsvrijheid en veel comfort
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Yamaha ATV
Sportmodellen

Wij weten dat competitie en compromissen
niet samengaan. Er is maar één winnaar! En
die uitdrukking vindt u terug in het ontwerp
van elke Yamaha Sport ATV.
Ontdek de sterke, lichtgewicht chassis die
elke schok perfect verwerken. Ervaar het
ergonomische ontwerp dat u comfort biedt,
zodat u zich kunt focussen op datgeen wat
vóór u ligt.
Het hart van elke Yamaha ATV is een door
intensief research en langdurige ontwikkeling
geperfectioneerd motorblok. Technisch
vooruitstrevend met maar één doel, winnen!
Hoog koppel, volop vermogen en een
sensationele acceleratie, met de YFZ450R laat
u de concurrentie ver achter u.
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Motor met hoog vermogen met racetechnologie
De vijfkleppen viertakt 450cc racemotor van de YFZ450R met
een hogere compressieverhouding van 11,8:1 zorgt in
combinatie met een nieuwe kleptiming voor een snellere
gasrespons en een hoger vermogen, ook bij hogere
toerentallen. Het efficiënte luchtinlaatsysteem zorgt voor een
lager brandstofverbruik, minder uitstoot en verbeterde
duurzaamheid.

Elektronische brandstofinjectie
Voor een snelle gasrespons is de YFZ450R voorzien van een nieuw
type 42mm Mikuni gasklephuis met 'Idle Speed Control' systeem
(ISC). Dit zorgt onder alle omstandigheden voor gemakkelijk en
betrouwbaar starten. Dit geavanceerde 'Idle Speed Control'
systeem zorgt voor een onmiddellijke respons en draagt bij aan
lagere emissies.

'Hybride' chassis technologie
Het chassis en de swingarm van de YFZ450R zijn vervaardigd van een
speciale combinatie van aluminium en staal, en dit innovatief
ontworpen 'hybride' chassis biedt een succesvolle combinatie van
een laag gewicht met een uitstekende balans tussen sterkte en
stijfheid.

'Assist' en slipper clutch
De YFZ450R is de eerste ATV in zijn klasse met 'Assist' en slipper clutch.
Dit systeem zorgt ervoor dat er gedeeltelijk ontkoppeld wordt wanneer
u snel terugschakelt voor bijvoorbeeld een bocht. Door de effecten van
het afremmen op de motor vrijwel weg te nemen, zorgt de slipper
clutch ervoor dat de rijder de bochtsnelheid beter met behulp van de
remmen kan controleren. Dit levert betere controle en aanzienlijk
snellere rondetijden op.

Trefzekere transmissie
De vijfversnellingsbak van de YFZ450R is een zeer compact
schakelsysteem en is voorzien van 'Assist' en slipper clutch, een
primeur in deze klasse! Het systeem maakt overschakelen nog
makkelijker, voor nog snellere rondetijden en nog minder
vermoeidheid.

Instelbare wielophanging met lange veerweg
Voor een lager onafgeveerd gewicht is dit model voorzien van Kayaba
schokdempers met apart gasreservoir vóór en een speciaal afgestemde
schokdemper achter. Deze verstelbare schokdempers zorgen voor
nauwkeurige rijeigenschappen, zodat u in het voordeel bent ten
opzichte van uw concurrenten.
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Motor

YFZ450R / SE

Motortype

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 5-kleppen

Cilinderinhoud

449 cc

Boring x slag

95,0 mm x 63,4 mm

Compressieverhouding

11,8 : 1

Smeersysteem

Dry sump

Brandstofsysteem

Brandstofinjectie, Ø 42 mm EHS met ISC

Ontstekingssysteem

TCI

Startsysteem

Elektrisch

Transmissie

5 versnellingen, manual slipper clutch

Aandrijfsysteem

2WD

Eindoverbrenging

O-ring ketting, Excentrische afstelling

Type

YFZ450R / SE

Wielophanging, voor

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, Verstelbare progressieve veer, 3-voudig
instelbare demping, 250 mm slag

Wielophanging, achter

Gegoten aluminium achterbrug, Schroef verstelbare veervoorspanningsysteem,
3-voudig instelbare demping, 280 mm slag

Remmen, voor

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf met twee zuiger remklauw

Remmen, achter

Hydraulisch bediende remschijf met Wave-design en twee zuiger remklauw

Bandenmaat, voor

AT21x7R10

Bandenmaat, achter

AT20x10R9

Afmetingen

YFZ450R / SE

Totale lengte

1.795 mm

Totale breedte

1.240 mm

Totale hoogte

1.065 mm

Zithoogte

810 mm

Wielbasis

1.270 mm

Grondspeling

115 mm

Gewicht rijklaar (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

184 kg

Inhoud brandstoftank

10,0 liter
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Prijs
YFZ450R

€ 11.099,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
YFZ450R SE

€ 11.299,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
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Kleuren

Racing Blue

White

Accessoires

GYTR® Billet
GYTR® Billet
Aluminium
koppelingsbinnenn koppelingsdrukgro sportvoorbumper
aaf
ep

Yamaha Racing
handvatringen

Pop-It buigzame
antenne

Uren- en
toerenteller

Voor alle YFZ450R / SE accessoires ga naar www.yamaha-motor.nl/accessories of vraag advies bij uw locale Yamaha-dealer

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
prestaties.
De technici van Yamaha beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service en advies te geven voor
uw Yamaha-product Om die reden raadt Yamaha u ten zeerste aan om altijd naar een officiële Yamaha-dealer te gaan
voor de service die u nodig heeft.
We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts & Accessories.
Yamaha adviseert eveneens het gebruik van Yamalube®, ons eigen, speciaal voor Yamaha ATV's ontwikkelde
assortiment hightech smeer- en reinigingsmiddelen. Zelfs in de extreme omstandigheden waarmee uw ATV te maken
krijgt.
Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha een serie kwalitatief hoogwaardige, innovatieve
motorkleding die u comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding. Ga voor meer
informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de
Yamaha YFZ450R / SE met uw mobiel
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