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ENDURO
Η απόλαυση της οδήγησης

*	 Οι	WR450F	και	WR250F	του	2021	θα	είναι	διαθέσιμες	μόνο	με	αγωνιστικές	προδιαγραφές,	για	χρήση	σε	κλειστές	πίστες,	ιδιωτικές	περιοχές	και	συγκεκριμένες	εκδηλώσεις 
όπου	επιτρέπεται	η	συμμετοχή	σε	οχήματα	χωρίς	αριθμό	κυκλοφορίας.

Διαθέτοντας	τις	πλέον	εξελιγμένες	
προδιαγραφές	που	θα	βρείτε	σε	οποιαδήποτε	
μοτοσυκλέτα	enduro,	η	νέα	WR450F	του	2021	
έχει	επανασχεδιαστεί	εκ	βάθρων	για	να	σας	
προσφέρει	ακόμα	υψηλότερο	επίπεδο	απόδοσης	
κινητήρα	και	πλαισίου,	στην	πίστα	ή	σε	εκτός	
δρόμου	διαδρομές.	Ελαφρύτερος,	ταχύτερος	
και	μικρότερων	διαστάσεων,	ο	νέος	κινητήρας	
της	WR450F	προέρχεται	απευθείας	από	τον	
νέας	γενιάς	κινητήρα	motocross	της	YZ450F	και	
έχει	προσαρμοστεί	για	χρήση	enduro.	Με	νέα	
κυλινδροκεφαλή	και	έμβολο	παράγει	αυξημένη	
ισχύ	και	ροπή	σε	όλο	το	φάσμα	των	στροφών.	
Ουσιαστικό	πλεονέκτημα	για	κάθε	εμπειρία	σας	

στο	χώμα,	αποτελεί	η	κορυφαία	εφαρμογή	Power	
Tuner,	η	οποία	σας	διευκολύνει	να	ρυθμίσετε	
τα	χαρακτηριστικά	ισχύος	της	WR450F	και	
να	προσαρμόσετε	τον	κινητήρα	σε	διάφορες	
συνθήκες	οδήγησης.

Το	νέο,	προηγμένο	ελαφρύ	πλαίσιο	έχει	εξελιχθεί	
από	την	απόλυτη	YZ450F	και	περιλαμβάνει	
περιμετρικό	σκελετό	με	δοκούς	αλουμινίου	του	
οποίου	η	ισορροπία	ακαμψίας	έχει	ρυθμιστεί	για	
χρήση	enduro,	ώστε	να	προσφέρει	εξαιρετική	
ευελιξία	στις	στροφές	σε	συνδυασμό	με	ακλόνητη	
σταθερότητα	στην	ευθεία.	Εξοπλισμένη	με	
κορυφαίο	πιρούνι	και	πιο	ισχυρό	σύστημα	

πέδησης,	η	νέα	WR450F	σχεδιάστηκε	για	να	
κινείται	ταχύτερα,	να	στρίβει	ευκολότερα	και
να	σταματά	πιο	άμεσα.

Πλήρως	επανασχεδιασμένη,	η	WR250F	προσφέρει	
τον	απόλυτο	συνδυασμό	ταχύτητας	motocross	
με	αντοχή	enduro.	Έχοντας	αναπτυχθεί	με	βάση	
την	κυρίαρχη	στα	Grand	Prix	Yamaha	YZ250F	και	
εξοπλισμένη	με	όλα	τα	ειδικά	χαρακτηριστικά	
enduro	που	θα	χρειαστείτε	για	να	την	απολαύσετε	
στο	έπακρο,	συμπεριλαμβανομένης	της	εφαρμογής	
Yamaha	Power	Tuner,	η	WR250F	είναι	η	απολύτως	
πιο		ολοκληρωμένη	μοτοσυκλέτα	για	συναρπαστικές	
εξερευνήσεις	πέρα	από	την	άσφαλτο.



 

Η απόλυτη
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Η	νέα	WR450F	είναι	η	πιο	γρήγορη	και	ευέλικτη	μοτοσυκλέτα	enduro	μεγάλου	κυβισμού	που	
έχει	κατασκευάσει	η	Yamaha.	Εξοπλισμένη	με	τις	προηγμένες	τεχνολογίες	κινητήρα	και	πλαισίου	
της	νέας	motocross	YZ450F	και	με	ειδικές	ρυθμίσεις	για	χρήση	enduro,	αυτή	η	εκπληκτική	
μοτοσυκλέτα	είναι	φτιαγμένη	για	τη	νίκη.

Οι	μηχανικοί	της	Yamaha	πήραν	τον	μικρών	διαστάσεων,	ελαφρύ	κινητήρα	από	το	νεότερο	
μοντέλο	YZ450F	ως	βάση	και	ανέπτυξαν	έναν	ολοκαίνουργιο	κινητήρα	για	την	WR450F	νέας	
γενιάς.	Με	ειδικά	ρυθμισμένη	μονάδα	ECU	για	enduro,	κυλινδροκεφαλή	υψηλής	συμπίεσης	
και	ειδικά	σχεδιασμένο		κιβώτιο	ταχυτήτων	βαριάς	χρήσης,	αυτή	η	μοναδική	enduro	σας	
προσφέρει	την	απόδοση	που	χρειάζεστε	για	να	κυριαρχήσετε	σε	κάθε	έδαφος.	Ταυτόχρονα,	
η	βελτιστοποιημένη	ακαμψία	του	ελαφριού	πλαισίου	από	αλουμίνιο,	σε	συνδυασμό	με	την	
κορυφαία	ανάρτηση	και	τα	αναβαθμισμένα	φρένα,	σας	προσφέρει	μεγαλύτερη	ευελιξία	και	
τέλεια	επαφή	με	το	έδαφος.

Η	εφαρμογή	Power	Tuner	της	Yamaha	και	ο	διακόπτης	προγράμματος	λειτουργίας	του	κινητήρα	
στο	τιμόνι,	σάς	δίνουν	πλήρη	έλεγχο	όταν	αλλάζουν	οι	οδικές	και	καιρικές	συνθήκες,	ενώ	τα	νέα	
μικρών	διαστάσεων	όργανα	παρέχουν	όλες	τις	απαραίτητες	πληροφορίες.	Η	WR450F	διατίθεται	
στο	νέο	χρώμα	Icon	Blue	και	είναι	έτοιμη	για	κάθε	αποστολή.

Νέος, ελαφρύτερος και 
πιο δυνατός κινητήρας 450 κ.εκ.
Η	νέα	WR450F	είναι	εξοπλισμένη	με	τον	πιο	
εξελιγμένο	Off	Road	Competition	κινητήρα	της	
Yamaha,	ο	οποίος	προέρχεται	από	την	motocross	
YZ450F	τελευταίας	γενιάς.	Κατά	πολύ	ελαφρύτερος	
και	πιο	δυνατός	σε	ολόκληρο	το	φάσμα	των	
στροφών,	αυτός	ο	ελαφρύς,	μικρών	διαστάσεων	νέος	
κινητήρας	λειτουργεί	με	μια	μονάδα	ECU	που	έχει	
ρυθμιστεί	ειδικά	για	χρήση	enduro,	προσφέροντας	
νικηφόρες	επιδόσεις	σε	όλα	τα	επίπεδα.

Κορυφαίο σύστημα ανάρτησης
Το	κορυφαίο	πιρούνι	έχει	μεγάλη	ευαισθησία	
στην	ταχύτητα,	καθώς	και	τον	ίδιο	σχεδιασμό	
με	αυτό	που	χρησιμοποιείται	στην	YZ450F.	
Παράλληλα,	διαθέτει	ειδικές	ρυθμίσεις	enduro	
και	είναι	πλήρως	προσαρμόσιμο,	για	να	μπορείτε	
να	αξιοποιείτε	στο	έπακρο	την	αυξημένη	απόδοση	
του	κινητήρα.	Η	ελαφριά	πίσω	ανάρτηση	με	
μοχλικό	διαθέτει	ειδικές	ρυθμίσεις	enduro	
και	παρέχει	τέλεια	πρόσφυση	και	εξαιρετική	
απορρόφηση	των	κραδασμών.

Νέο, ελαφρύτερο πλαίσιο αλουμινίου 
για ευέλικτο χειρισμό
Η	WR450F	είναι	εξοπλισμένη	με	το	αλουμινένιο	
περιμετρικό	πλαίσιο	της	YZ450F	τελευταίας	
γενιάς,	το	οποίο	έχει	προσαρμοστεί	ειδικά	για	
χρήση	enduro.	Κατασκευασμένο	με	λεπτότερες	
κύριες	δοκούς	και	παχύτερους	κάτω	σωλήνες,	
καθώς	και	με	ειδικές	βάσεις	κινητήρα,	αυτό	το	νέο	
πλαίσιο	παρέχει	βελτιωμένη	συμπεριφορά	στις	
ανωμαλίες	του	οδοστρώματος,	σε	συνδυασμό	με	
καλύτερη	πρόσφυση	στο	έδαφος.

Νέα σχεδίαση κυλινδροκεφαλής & εμβόλου
Η	νέα	κυλινδροκεφαλή	υψηλής	συμπίεσης	με	
έμβολο	νέας	σχεδίασης	είναι	ελαφρύτερη	και	πιο	
μικρή	από	ποτέ,	χάρη	στην	αλλαγή	της	θέσης	των	
εκκεντροφόρων.	Με	αναβαθμισμένες	γωνίες	στις	
θυρίδες	εισαγωγής	και	εξαγωγής	και	εξοπλισμένη	με	
ελαφριά	καπάκια	από	μαγνήσιο,	αυτή	η	νέα	κεφαλή	
υψηλής	απόδοσης	παρέχει	μεγαλύτερη	ισχύ	σε	
όλο	το	φάσμα	των	στροφών	και	συνεισφέρει	στη	
βελτιστοποιημένη	συγκέντρωση	των	μαζών	στο	
κέντρο	της	μοτοσυκλέτας.

Οι	WR450F	και	WR250F	του	2021	θα	είναι	διαθέσιμες	μόνο	με	αγωνιστικές	προδιαγραφές	και	προορίζεται	για	οδήγηση	σε	κλειστές	πίστες,	ιδιωτικές	περιοχές	και	συγκεκριμένες	εκδηλώσεις	όπου	επιτρέπεται	η	συμμετοχή	σε	οχήματα	χωρίς	αριθμό	κυκλοφορίας.	Να	φοράτε	πάντα	κράνος,	
προστασία	για	τα	μάτια	και	εξειδικευμένο	ρουχισμό.	Η	Yamaha	συνιστά	να	οδηγείτε	προσεκτικά,	με	σεβασμό	προς	τους	άλλους	οδηγούς	και	το	περιβάλλον.	Οι	εικόνες	που	εμφανίζονται	μπορεί	να	απεικονίζουν	επαγγελματία	αναβάτη	που	οδηγεί	υπό	ελεγχόμενες	συνθήκες	ή	σε	κλειστή	
πίστα.	Το	μοντέλο	που	εμφανίζεται	στις	εικόνες	ενδέχεται	να	είναι	εξοπλισμένο	με	Γνήσια	Αξεσουάρ	Yamaha	ή/και	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών,	τα	οποία	μπορεί	να	είναι	σχεδιασμένα	αποκλειστικά	για	χρήση	σε	κλειστή	πίστα.	Όλες	οι	πληροφορίες	παρέχονται	ως	γενικές	οδηγίες.	
Οι	προδιαγραφές	και	η	εμφάνιση	των	προϊόντων	Yamaha,	των	Γνήσιων	Αξεσουάρ	Yamaha	και	των	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών	μπορεί	να	αλλάξουν	χωρίς	προειδοποίηση.	Τα	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών	σχεδιάζονται	και	παράγονται	αποκλειστικά	από	τρίτους.	Η	Yamaha	δεν	
παρέχει	καμία	εγγύηση	για	τη	διαθεσιμότητα	των	εμφανιζόμενων	προϊόντων	και	αξεσουάρ	στις	τοπικές	αγορές.	Η	σειρά	προϊόντων	και	αξεσουάρ	μπορεί	να	είναι	περιορισμένη	σε	ορισμένες	χώρες.	Η	Yamaha	έχει	το	δικαίωμα	να	διακόψει	την	
κυκλοφορία	προϊόντων	και	αξεσουάρ	χωρίς	προειδοποίηση.	Σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	οι	τιμές	των	προϊόντων	και	των	Γνήσιων	Αξεσουάρ	Yamaha	μπορεί	να	διαφέρουν	ανάλογα	με	τις	απαιτήσεις	και	τους	περιορισμούς	της	εκάστοτε	αγοράς.
Οι	συγκεκριμένες	πληροφορίες	δεν	εγείρουν	καμία	απαίτηση.	Για	περισσότερες	πληροφορίες	καθώς	και	για	τη	διαθεσιμότητα,	επικοινωνήστε	με	τον	πλησιέστερο	Επίσημο	Συνεργάτη	Yamaha.
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Η	WR250F	τελευταίας	γενιάς	προσφέρει	επιδόσεις	motocross	σε	συνδυασμό
με	ευελιξία	enduro.	Ο	κινητήρας	υψηλής	απόδοσης	βασίζεται	στην	πλατφόρμα
της		ασυναγώνιστης	Yamaha	YZ250F	και	έχει	δεχτεί	ειδικές	ρυθμίσεις	enduro
που	προσφέρουν	υψηλότερα	επίπεδα	ροπής	στις	χαμηλές	και	μεσαίες	στροφές
και	εντυπωσιακή	ισχύ	στις	υψηλές	στροφές.

Σε	ό,τι	αφορά	τα	χαρακτηριστικά	χειρισμού,	η	ευέλικτη	WR250F	βρίσκεται
σε	μια	ξεχωριστή	κατηγορία	από	μόνη	της.	Το	ελαφρύ	αλουμινένιο	πλαίσιο	
διαθέτει	ακαμψία	βελτιστοποιημένη	για	enduro,	για	ακριβή	χειρισμό	και	πολύ	
καλή	ευστάθεια,	ενώ	το	κορυφαίο	σύστημα	ανάρτησης	των	τροχών	εξασφαλίζει	
τέλεια	συμπεριφορά	σε	κάθε	ρυθμό	οδήγησης.

Για	γρήγορη	επανεκκίνηση,	η	μοτοσυκλέτα	διαθέτει	μια	μικρών	διαστάσεων	μίζα,	
ενώ	ο	ανθεκτικός	συμπλέκτης	και	το	κιβώτιο	6	ταχυτήτων	ευρείας	κλιμάκωσης	
μπορούν	να	ανταπεξέλθουν	ακόμα	και	στα	πιο	δύσκολα	εδάφη.	Χάρη	στην	πλήρη	
συνδεσιμότητα,	η	έξυπνη	WR250F	μπορεί	να	ρυθμιστεί	εύκολα	από	το	smartphone	
σας	μέσω	της	εφαρμογής	Power	Tuner.

Κινητήρας υψηλών επιδόσεων
Η	WR250F	διαθέτει	κινητήρα	νέας	γενιάς,	
ο	οποίος	έχει	βασιστεί	στον	κινητήρα	της	
νικηφόρας	YZ250F.	Με	έμβολο	υψηλής	
συμπίεσης,	ειδικό	χρονισμό	βαλβίδων	για	enduro,	
ανασχεδιασμένες	θυρίδες	θαλάμου	καύσης	και	
μπεκ	ψεκασμού	καυσίμου	12	οπών	με	εισαγωγή	
μπροστά,	αυτός	ο	κινητήρας	υψηλών	επιδόσεων	
παρέχει	εντυπωσιακή	ροπή	σε	όλο	το	φάσμα
των	στροφών.

Ρύθμιση του κινητήρα μέσω smartphone
Η	εφαρμογή	Power	Tuner	της	Yamaha	για	smartphone	
επιτρέπει	τη	ρύθμιση	της	WR250F	μέσω	της	ασύρματης	
συνδεσιμότητας	της	μοτοσυκλέτας.	Αυτό	το	εύχρηστο	
σύστημα	επιτρέπει	στον	αναβάτη	να	ρυθμίζει	τον	
ψεκασμό	καυσίμου	και	το	χρονισμό	της	ανάφλεξης	
ανάλογα	με	τις	συνθήκες	της	πίστας	και	τις	καιρικές	
συνθήκες.	Σας	επιτρέπει	επίσης,	να	βλέπετε	και	
να	μοιράζεστε	πληροφορίες	για	τον	αγώνα	και	τα	
διαγνωστικά	του	κινητήρα,	αλλά	και	να	παρακολουθείτε	
και	να	καταγράφετε	δεδομένα	σε	πραγματικό	χρόνο.

Πλαίσιο αλουμινίου 
για χειρισμό ακριβείας
Η	ακαμψία	του	αλουμινένιου	περιμετρικού	
πλαισίου	έχει	σχεδιαστεί	ειδικά	για	enduro.	Το	
εντυπωσιακό	πλαίσιο	παρέχει	χειρισμό	ακριβείας	
σε	όλες	τις	συνθήκες	οδήγησης	και	διαθέτει	
ειδικές	βάσεις	στήριξης	για	τον	κινητήρα.	Είναι	
εξαιρετικά	στιβαρό	και	ελαφρύ	και	η	σχεδίαση	
του	επιτρέπει	καλύτερη	επαφή	των	ποδιών	του	
αναβάτη	με	το	έδαφος.
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Οι	WR450F	και	WR250F	του	2021	θα	είναι	διαθέσιμες	μόνο	με	αγωνιστικές	προδιαγραφές	και	προορίζεται	για	οδήγηση	σε	κλειστές	πίστες,	ιδιωτικές	περιοχές	και	συγκεκριμένες	εκδηλώσεις	όπου	επιτρέπεται	η	συμμετοχή	σε	οχήματα	χωρίς	αριθμό	κυκλοφορίας.	Να	φοράτε	πάντα	κράνος,	
προστασία	για	τα	μάτια	και	εξειδικευμένο	ρουχισμό.	Η	Yamaha	συνιστά	να	οδηγείτε	προσεκτικά,	με	σεβασμό	προς	τους	άλλους	οδηγούς	και	το	περιβάλλον.	Οι	εικόνες	που	εμφανίζονται	μπορεί	να	απεικονίζουν	επαγγελματία	αναβάτη	που	οδηγεί	υπό	ελεγχόμενες	συνθήκες	ή	σε	κλειστή	
πίστα.	Το	μοντέλο	που	εμφανίζεται	στις	εικόνες	ενδέχεται	να	είναι	εξοπλισμένο	με	Γνήσια	Αξεσουάρ	Yamaha	ή/και	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών,	τα	οποία	μπορεί	να	είναι	σχεδιασμένα	αποκλειστικά	για	χρήση	σε	κλειστή	πίστα.	Όλες	οι	πληροφορίες	παρέχονται	ως	γενικές	οδηγίες.	Οι	
προδιαγραφές	και	η	εμφάνιση	των	προϊόντων	Yamaha,	των	Γνήσιων	Αξεσουάρ	Yamaha	και	των	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών	μπορεί	να	αλλάξουν	χωρίς	προειδοποίηση.	Τα	αξεσουάρ	τρίτων	κατασκευαστών	σχεδιάζονται	και	παράγονται	
αποκλειστικά	από	τρίτους.	Η	Yamaha	δεν	παρέχει	καμία	εγγύηση	για	τη	διαθεσιμότητα	των	εμφανιζόμενων	προϊόντων	και	αξεσουάρ	στις	τοπικές	αγορές.	Η	σειρά	προϊόντων	και	αξεσουάρ	μπορεί	να	είναι	περιορισμένη	σε	ορισμένες	χώρες.	Η	
Yamaha	έχει	το	δικαίωμα	να	διακόψει	την	κυκλοφορία	προϊόντων	και	αξεσουάρ	χωρίς	προειδοποίηση.	Σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	οι	τιμές	των	προϊόντων	και	των	Γνήσιων	Αξεσουάρ	Yamaha	μπορεί	να	διαφέρουν	ανάλογα	με	τις	απαιτήσεις	και	
τους	περιορισμούς	της	εκάστοτε	αγοράς.	Οι	συγκεκριμένες	πληροφορίες	δεν	εγείρουν	καμία	απαίτηση.	Για	περισσότερες	πληροφορίες	καθώς	και	για	τη	διαθεσιμότητα,	επικοινωνήστε	με	τον	πλησιέστερο	Επίσημο	Συνεργάτη	Yamaha.

Κορυφαία ανάρτηση
Το	πιρούνι	προέρχεται	από	την	YZ250F,	είναι	
εξοπλισμένο	με	καλάμια	μεγάλης	διαμέτρου,	
διαθέτει	ειδικές	βαλβίδες	για	enduro	και	
παρέχει	εκπληκτική	απόδοση	με	ευαισθησία	
στην	ταχύτητα.	Το	νέο	πίσω	αμορτισέρ	
διαθέτει	ελαφρύ	ελατήριο	και	δοχείο	μεγάλης	
χωρητικότητας.	Συμβάλει	στο	χαμηλό	βάρος	της	
WR250F	και	επιβεβαιώνει	τη	φήμη	της	ως	μίας	
από	τις	καλύτερες	μοτοσυκλέτες	enduro	σε	ότι	
αφορά	τον	χειρισμό.
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Εφαρμογή Power Tuner
της Yamaha

Η	Yamaha	ήταν	ο	πρώτος	κατασκευαστής	
μοτοσυκλετών	που	πρωτοστάτησε	στη	χρήση	
της	τεχνολογίας	της	ψηφιακής	ρύθμισης	στον	
κόσμο	των	μοτοσυκλετών	εκτός	δρόμου.	Και	
με	τον	έξυπνο	σχεδιασμό	της,	η	εύχρηστη	
εφαρμογή	Power	Tuner	εξακολουθεί	να	
πρωτοπορεί!	Απλώς	κατεβάστε	τη	δωρεάν	
εφαρμογή	και	χρησιμοποιήστε	συσκευή	
smartphone	για	να	ρυθμίσετε	τις	επιδόσεις	του	
κινητήρα	της	μοτοσυκλέτας	σας	ανάλογα	με	
το	στυλ	οδήγησης,	τις	επιμέρους	πίστες	και	τις	
καιρικές	συνθήκες.

Τόσο	το	νέο	μοντέλο	WR450F	όσο	
και	το	πρόσφατο	WR250F,	διαθέτουν	
ενσωματωμένες	δυνατότητες	σύνδεσης.	Έτσι,	
όποιο	μοντέλο	και	αν	οδηγείτε,	θα	έχετε	τη	
δυνατότητα	να	ρυθμίσετε	από	το	smartphone	
σας	τον	κινητήρα	για	ομαλή,	μέτρια	ή	επιθετική	
απόδοση	της	ισχύος.	Η	εφαρμογή	Power	Tuner	
σάς	επιτρέπει	να	έχετε	πρόσβαση	και	σε	άλλες	
λειτουργίες,	όπως	διαγνωστικά	συστήματος,	
χρόνος	λειτουργίας	του	κινητήρα	και	πολλά	
άλλα,	αποτελώντας	το	πολυτιμότερο	εξάρτημα	
της	εργαλειοθήκης	σας.

Για	περισσότερες	λεπτομέρειες	σχετικά	με	
την	εφαρμογή	Power	Tuner,	επισκεφθείτε	την	
ιστοσελίδα:	www.yamaha-motor.eu/gr/el/
experiences/applications/power-tuner/



 

Παραπάνω	είναι	μια	συλλογή	των	διαθέσιμων	εξαρτημάτων,	τα	οποία	τοποθετούνται	χωρίς	καμία	μετατροπή	στη	μοτοσυκλέτα.	Επικοινωνήστε	με	τον	τοπικό	αντιπρόσωπο	της	Yamaha	για	την	πλήρη	λίστα	αξεσουάρ	και	για	συμβουλές	σχετικά	με	τα	αξεσουάρ
που	μπορείτε	να	επιλέξετε	για	να	εξοπλίσετε	τη	δική	σας	Yamaha.	Η	πλήρης	λίστα	των	αξεσουάρ	διατίθεται	επίσης	στον	ιστότοπό	μας.

Slip-on	τελικό	εξάτμισης
από	τιτάνιο
90798-31910-00

Σωλήνες	εξάτμισης
εξ	ολοκλήρου	από	τιτάνιο
90798-31913-00

Περίβλημα	συμπλέκτη	GYTR®

από	αλουμίνιο	billet
33D-E54E0-V0-00

Εσωτερική	πλήμνη	συμπλέκτη
GYTR®	από	αλουμίνιο	billet
GYT-5XD56-40-00

Καλάθι	συμπλέκτη	GYTR®

από	αλουμίνιο	billet
BR9-E63A0-V0-00

Αναδιπλούμενη	μανέτα
συμπλέκτη	GYTR®
2GB-H39B0-V0-00

Κάλυμμα	σέλας	Factory	Racing
BR9-F4731-0G-00

Πίσω	τροχός,	αντίγραφο
του	MXGP	(2,15»	x	19’’)	–	Blue
5XC-F2050-9R-P1

Μπροστινός	τροχός,	αντίγραφο	
του	MXGP	(1,60»	x	21’’)	–	Blue
1SL-F2053-7R-P1

Φίλτρο	αέρα	υψηλής	ροής
της	Twin	Air®

BR9-E4451-T0-00

Περίβλημα	ανάφλεξης	GYTR®

από	αλουμίνιο	billet
BR9-E54G0-V0-00

Καλύμματα	ψυγείου
1SL-W003D-00-00

Ακρόντιζα	πίσω	φρένου	GYTR®

5XC-F72A0-V0-00

Σωλήνωση	πίσω	φρένου	με	πλέξη	
από	ανοξείδωτο	χάλυβα	GYTR®

5XC-F58A0-V0-00

Προστατευτικά
περιβλήματα	ψυγείου	GYTR®

B3J-E24D0-V0-00

Πλαστικός	οδηγός
αλυσίδας	GYTR®

17D-F21E0-V0-00

Βαλβίδες	ταχείας	εξαέρωσης
DBY-ACC56-34-66

Μηχανισμός	γρήγορης	εκκίνησης
1SL-F1825-0B-L0

Ωρόμετρο	και	στροφόμετρο
ENG-METER-4C-01

Πατάκι	για	πιτ	Yamaha	Racing
YME-ENVIR-HQ-01

Pitboard	Yamaha	Racing	XL
YME-PITBD-XL-00

Κάλυμμα	γκριπ	GYTR®

GYT-F6241-C0-00

Προστατευτικά	χεριών
για	χρήση	εκτός	δρόμου
B11-F0748-00-BK

Μαγνητική	βίδα
αποστράγγισης	λαδιού
BR9-E51C0-EU-00

WR450F / WR250F Αξεσουάρ



Οι	προδιαγραφές	υπόκεινται	σε	αλλαγές	χωρίς	προειδοποίηση,	σύμφωνα	με	τους	εθνικούς	κανονισμούς	και	τη	νομοθεσία.

WR450F WR250F
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, 2EEK, 1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος Υγρόψυκτος, 2EEK, 1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 450 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 97.0 χιλ. x 60.8 χιλ. 77.0 χιλ. x 53.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 13.0 : 1 13.8 : 1

Μέγιστη ισχύς - -

Μέγιστη ροπή - -

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, Μόνιμης εμπλοκής Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α

Ρύποι CO2 Δ/Α Δ/Α

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός

Γωνία Κάστερ 27º10 27º10

Ίχνος 116 χιλ. 116 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 310 χιλ. 310 χιλ.

Διαδρομή πίσω 317 χιλ. 317 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο 270 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 90/90-21 54M 90/90-21 54M

Πίσω ελαστικό 130/90-18 69M 130/90-18 69M

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2,175 χιλ. 2,175 χιλ.

Συνολικό πλάτος 825 χιλ. 825 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,270 χιλ. 1,270 χιλ.

Ύψος σέλας 955 χιλ. 955 χιλ.

Μεταξόνιο 1,480 χιλ. 1,480 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 320 χιλ. 320 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 119 κιλά 115 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 7.9 λίτρα 7.9 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 0.90 λίτρα 0.95 λίτρα



 

Μοναδική εμφάνιση,
στην οδήγηση και όχι μόνο

Η	νεότερη	off-road	συλλογή	της	Yamaha	
διαθέτει	μια	σειρά	από	υψηλής	ποιότητας	
εξοπλισμό	και	προστατευτικά,	από	
γιλέκα	έως	προστατευτικά	πλάτης,	για	
κάθε	αναβάτη	off-road	μοτοσυκλέτας	
Yamaha.	Σχεδιασμένη	σε	μπλε	και	μαύρες	
αποχρώσεις	και	με	το	επίσημο	λογότυπο	
Yamaha	Racing,	η	σειρά	εξοπλισμού	για	
off-road	αναβάτες	περιλαμβάνει	μπλούζες,	
παντελόνια	και	γάντια,	σε	μεγέθη	ενηλίκων	
και	εφήβων,	καθώς	και	αμάνικο	μπουφάν
σε	μεγέθη	ενηλίκων.

Υπάρχει	επίσης,	η	πληρέστατη	συλλογή	
Paddock	Blue,	η	οποία	περιλαμβάνει	
μια	μεγάλη	σειρά	από	t-shirt,	φούτερ	
με	κουκούλα,	μπουφάν	και	πολλά	άλλα	
προϊόντα	ένδυσης	με	μοναδικά	σχέδια	και	
τέλεια	εφαρμογή.	Σχεδιάστηκαν	για	να	
προσφέρουν	άφθονο	στυλ	στο	σπίτι,
την	εργασία	και	σε	οποιοδήποτε	σημείο
που	θέλετε	να	μεταφέρετε	το	αγωνιστικό
πνεύμα	της	Yamaha.



Yamaha Offers You

YOU	ονομάζεται	η	σειρά	κορυφαίων	
υπηρεσιών	που	κάνει	την	απόκτηση	και	
ιδιοκτησία	μιας	Yamaha	ακόμα	πιο	εύκολη.	
Θέλουμε	να	εξασφαλίσουμε	ότι	η	εμπειρία	
που	αποκομίζουν	οι	αγοραστές	και	κάτοχοι	
των	προϊόντων	Yamaha	είναι	πάντα	θετική.

Οι	υπηρεσίες	YOU	κάνουν	την	απόκτηση	μιας	
Yamaha	πιο	προσιτή,	ενώ	οι	κάτοχοι	Yamaha	
μπορούν	να	επωφεληθούν	από	την	αίσθηση
σιγουριάς	που	προσφέρει	κάθε	υπηρεσία	YOU.

Ρίξε	μια	ματιά	στις	υπηρεσίες	YOU.
Θα	καταλάβεις	ότι	δεν	αναφερόμαστε	μόνο
στην	αγορά	μιας	Yamaha,	αλλά	στο	ξεκίνημα
μιας	μακράς	και	ουσιαστικής	σχέσης.



Εργοστασιακή εγγύηση 
Yamaha Motor

Όταν	αγοράζεις	μια	καινούργια	Yamaha,	
έχεις	τη	σιγουριά	ότι	η	κορυφαία	ποιότητα	
και	αξιοπιστία	περιλαμβάνονται	στα	στάνταρ	
χαρακτηριστικά	της.	Επιπλέον,	απολαμβάνεις	
το	προνόμιο	της	πρόσθετης	ασφάλειας	που	
προσφέρει	η	πλήρης	εγγύηση	Yamaha	Motor	
Factory	Warranty,	η	οποία	περιλαμβάνει
όλα	τα	εξαρτήματα	και	το	κόστος	εργασίας
σε	περίπτωση	που	η	Yamaha	σου	θα	χρειαστεί	
απρόβλεπτες	επισκευές.	*

Ποτέ	δεν	ήταν	πιο	εύκολο	να	απολαύσεις
τη	μοτοσυκλέτα	ή	το	σκούτερ	σου,	με	όποιο	
τρόπο	επιλέξεις.	Εξερεύνησε	τον	κόσμο
με	τη	σιγουριά	που	προσφέρει
η	Εργοστασιακή	Εγγύηση	Yamaha.

*	 Ισχύουν	όροι	και	προϋποθέσεις.	Για	περισσότερες	πληροφορίες,	
επικοινώνησε	με	ένα	εξουσιοδοτημένο	κατάστημα.



 

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για	να	διασφαλίσεις	τη	βέλτιστη	
απόδοση	του	προϊόντος	Yamaha	και	
τη	μακροπρόθεσμη	αξιοπιστία	του,	
συνιστούμε	να	χρησιμοποιείς	πάντα	
γνήσια	ανταλλακτικά	Yamaha.
Τα	υψηλής	ποιότητας	ανταλλακτικά	μας,	
συμμορφώνονται	με	αυστηρά	πρότυπα	
ασφαλείας,	έχουν	άψογη	εφαρμογή
και	αντέχουν	στη	φθορά,	για	να	έχεις
το	κεφάλι	σου	ήσυχο.

Επιλέγοντας	ένα	εξουσιοδοτημένο	
κατάστημα	Yamaha	για	σέρβις,	έχεις	τη	
σιγουριά	ότι	όλες	οι	εργασίες	συντήρησης	
εκτελούνται	από	εξειδικευμένους	
τεχνικούς	με	γνήσια	ανταλλακτικά	
Yamaha	και	προϊόντα	Yamalube.

Οι	τεχνικοί	μας	εκπαιδεύονται	τακτικά	
στην	Τεχνική	Ακαδημία	της	Yamaha,
όπου	αποκτούν	την	κατάρτιση	και	την	
εμπειρία	που	απαιτείται	για	να	διατηρούν	
το	προϊόν	Yamaha	που	διαθέτεις
σε	άριστη	κατάσταση.
Για	πιο	λεπτομερείς	πληροφορίες,	
απευθύνσου	στο	εξουσιοδοτημένο	
κατάστημα	Yamaha	της	περιοχής	σου
ή	επισκέψου	την	ιστοσελίδα	μας.



  

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην	Yamaha	πιστεύουμε	ότι	οι	πελάτες	
μας	αισθάνονται	υπέροχα	κάθε	φορά	
που	χρησιμοποιούν	τα	προϊόντα	μας.	
Ως	αναγνώριση	της	εμπιστοσύνης	τους	
στην	εταιρεία	μας,	αναπτύξαμε	τη	σειρά	
λιπαντικών	και	προϊόντων	συντήρησης
και	φροντίδας	Yamalube.

Οι	μηχανικοί	της	Yamaha	θεωρούν
το	λιπαντικό	ως	εξάρτημα	του	κινητήρα
σε	υγρή	μορφή.	Ως	ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	
εξαρτήματα	του	κινητήρα	Yamaha.
Η	επιλογή	των	προϊόντων	Yamalube	
πραγματικά	κάνει	τη	διαφορά.	

Με	τη	διαρκή	χρήση	των	προϊόντων	
Yamalube,	εξασφαλίζεις	ότι	ο	κινητήρας	σου	
θα	έχει	κορυφαία	απόδοση	και	θα	παρέχει	
την	αντοχή	και	την	αξιοπιστία	που	περιμένεις	
από	κάθε	μοντέλο	Yamaha.	Κατασκευάζουμε	
επίσης	μια	σειρά	από	προϊόντα	φροντίδας,	
για	να	διατηρείς	σε	άριστη	κατάσταση	
το	αγαπημένο	σου	όχημα.	Ο	επίσημος	
αντιπρόσωπος	Yamaha	της	περιοχής	σου	
μπορεί	να	σου	προτείνει	το	κατάλληλο	
προϊόν	Yamalube	για	τη	δική	σου	Yamaha.	
Εναλλακτικά,	μπορείς	να	επισκεφτείς
την	ιστοσελίδα	μας.



www.yamaha-motor.eu Ακολουθήστε	μας	στο:

Αντιπροσωπεία

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα	να	φοράς	κράνος,	προστασία	για	τα	μάτια	και	εξειδικευμένα	προϊόντα	ένδυσης.	Η	Yamaha	σε	προτρέπει	να	οδηγείς	
με	 προσοχή	 και	 να	 σέβεσαι	 τους	 άλλους	 οδηγούς	 και	 το	 περιβάλλον.	 	 Στις	 φωτογραφίες	 ενδέχεται	 να	 εμφανίζονται	
επαγγελματίες	 αναβάτες	 που	 οδηγούν	 σε	 απόλυτα	 ελεγχόμενο	 περιβάλλον	 ή	 σε	 πίστα.	 Όλες	 οι	 πληροφορίες	 που	
παρέχονται,	 είναι	 για	 γενική	 πληροφόρηση.	 	 Οι	 προδιαγραφές	 και	 η	 εμφάνιση	 των	 μοτοσυκλετών	 Yamaha	 μπορεί	 να	
διαφέρουν,	 ανάλογα	 με	 τις	 εκάστοτε	 απαιτήσεις	 και	 συνθήκες	 και	 ενδέχεται	 να	 αλλάξουν	 χωρίς	 προειδοποίηση.	 Για	
περισσότερες	πληροφορίες,	παρακαλούμε	απευθύνσου	σε	ένα	εξουσιοδοτημένο	κατάστημα	Yamaha.	


