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ENDURO
Stworzony do jazdy.
Zupełnie nowy model WR450F 2021 został
całkowicie przebudowany, aby zapewnić jeszcze
lepsze osiągi silnika i możliwości podwozia na
torze lub szlaku, a jednocześnie posiada jedną
z najbardziej zaawansowanych specyfikacji wśród
motocykli enduro.

przy wszystkich prędkościach obrotowych, jest
przystosowana do enduro. Wiodąca w branży
aplikacja Power Tuner ułatwia dostosowanie
charakterystyki mocy WR450F poprzez możliwość
personalizacji ustawień silnika w zróżnicowanych
warunkach jazdy.

Lżejszy, szybszy i bardziej kompaktowy
– konstrukcja najnowszego silnika WR450F
ściśle nawiązuje do modelu cross YZ450F nowej
generacji i wraz z nową głowicą cylindra oraz
tłokiem generującymi więcej mocy i momentu

Nowe, lekkie podwozie zostało opracowane na
bazie zwycięskiego modelu YZ450F i posiada
aluminiową ramę, której sztywność jest
dostosowana do jazdy enduro, aby zapewnić
bardzo zwinne pokonywanie zakrętów oraz

pewną i stabilną jazdę na wprost. Wyposażony
w wiodący w swojej klasie widelec czuły na
prędkość oraz mocniejsze hamulce, nowy WR450F
jest wprost stworzony, aby jeździć szybciej,
łatwiej skręcać i skuteczniej zatrzymywać się.
Całkowicie przeprojektowany na 2020 r. WR250F
zapewnia doskonałe połączenie prędkości
crossowej z wytrzymałością enduro. WR250F to
maszyna kompletna, zaprojektowana na bazie
YZ250F i wyposażona we wszystkie potrzebne
funkcje enduro, w tym Yamaha Power Tuner.

*Modele 2021 WR450F i WR250F będą dostępne tylko w wersji wyścigowej, do użytku na zamkniętych torach, terenach prywatnych i podczas określonych wydarzeń, gdzie udział niezarejestrowanych
pojazdów jest dozwolony.
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Stworzony do jazdy.
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WR450F
Zupełnie nowy WR450F to najszybszy i najzwinniejszy motocykl enduro z silnikiem
o dużej pojemności, jaki kiedykolwiek opuścił fabrykę Yamahy. Zastosowano w nim
zaawansowaną technologię silnika i ramę z najnowszego motocykla crossowego YZ450F
oraz specjalne ustawienia enduro - WR450F to zasłużony zwycięzca urodzony do jazdy.
Opierając się na konstrukcji lekkiego i kompaktowego silnika najnowszego modelu
YZ450F, inżynierowie Yamahy opracowali zupełnie nowy silnik do nowej generacji
motocykli WR450F. Został on wyposażony w indywidualnie dopasowany moduł ECU,
głowicę enduro zwiększającą kompresję cylindra oraz specjalnie zaprojektowaną
przekładnię o dużej wytrzymałości. Świetnie wyważona sztywność nowej, lżejszej,
aluminiowej ramy, w połączeniu z najlepszym w swojej klasie zawieszeniem i wzmocnionymi
hamulcami, zapewnia większą zwrotność i lepsze wyczucie nawierzchni toru.

WR450F

Aplikacja Yamaha Power Tuner i przełącznik map zapłonu na kierownicy dają pełną
kontrolę na różnych nawierzchniach i przy różnych warunkach pogodowych, a nowy,
kompaktowy wyświetlacz prezentuje wszystkie informacje, których potrzebujesz, by
zawsze być na czele stawki. Z nowym, dynamicznym wykończeniem w barwach Icon Blue
całkowicie przeprojektowany WR450F jest gotów na każde wyzwanie.
Icon Blue

Lżejszy i mocniejszy silnik o pojemności
450 cm³
Zupełnie nowy model WR450F jest wyposażony
w najbardziej zaawansowany silnik Yamahy
zapożyczony z modelu YZ450F najnowszej
generacji. Ta nowa, lekka i kompaktowa jednostka
napędowa jest znacznie lżejsza i mocniejsza we
wszystkich zakresach prędkości obrotowych, dzięki
specjalnemu modułowi ECU dostosowanemu do
warunków enduro, który zapewnia znakomite osiągi
prowadzące do wygranej.

Nowa konstrukcja głowicy cylindra i tłoka
Nowa głowica o wysokim stopniu sprężania
z nową konstrukcją tłoka jest lżejsza i bardziej
zwarta niż kiedykolwiek, dzięki zmianie położenia
wałków rozrządu. Optymalizacja kątów wlotu
i wydechu oraz lekkie magnezowe pokrywy
sprawiają, że ta nowa, wysokowydajna głowica
zapewnia większą moc w każdym zakresie
obrotów i poprawia centralizację masy nowego
modelu.

Nowa, lżejsza rama aluminiowa do
ostrzejszej jazdy
Zupełnie nowy WR450F jest wyposażony
w najnowszej generacji aluminiową ramę
kołyskową zapożyczoną z modelu YZ450F
dostosowaną do warunków enduro. Ta nowa
rama, z cieńszymi elementami głównymi
i grubszymi rurami dolnymi oraz specjalnie
opracowaną płytą pod silnik, zapewnia lepsze
wyczucie maszyny i kontakt z nawierzchnią toru.

Modele WR450F i WR250F 2021 będą dostępne tylko w wersji wyścigowej, do użytku na zamkniętych torach, terenach prywatnych i podczas określonych wydarzeń (o ile udział niezarejestrowanych
pojazdów jest dozwolony). Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska.
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają profesjonalnych kierowców, poruszających się po zamkniętych torach. Model przedstawiony na zdjęciach może być wyposażony w oryginalne i/lub nieoryginalne
akcesoria firmy Yamaha, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze wyścigowym. Wszystkie podane informacje mają charakter ogólny. Dane techniczne i wygląd produktów czy akcesoriów
Yamaha oraz akcesoriów innych marek mogą ulec zmianie bez pisemnej informacji. Akcesoria innych marek niż Yamaha zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmy zewnętrzne, niepowiązane
z Yamahą. Yamaha nie gwarantuje dostępności przedstawionych produktów i akcesoriów na rynkach lokalnych. Lista dostępnych produktów i akcesoriów może być ograniczona w niektórych krajach.
Yamaha zastrzega sobie możliwość zakończenia produkcji produktów i akcesoriów bez pisemnej informacji. Ceny produktów oraz akcesoriów Yamahy mogą się różnić na poszczególnych rynkach
i w określonych warunkach. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów.

Wiodący na rynku układ zawieszenia
Wiodący w branży widelec przedni z amortyzacją
zależną od prędkości ma taką samą konstrukcję
jak ten w modelu YZ450F i został skonfigurowany
specjalnie z myślą o warunkach enduro, a jego
pełna regulacja pozwala w pełni wykorzystać
większą wydajność silnika. Lekkie, tylne
zawieszenie z wahaczem również ma specjalne
ustawienia enduro, aby zapewnić doskonałą
przyczepność i wyjątkową amortyzację na
nierównościach.

WR250F
Najnowsza generacja motocykli WR250F zapewnia crossową wydajność
i wszechstronność enduro. Silnik o wysokich osiągach został opracowany na
podstawie wyróżniającej się na tle konkurencji jednostki napędowej z modelu
YZ250F i wyposażony w specjalne ustawienia enduro, zapewniające większy
moment obrotowy w niskim i średnim zakresie obrotów oraz wysoką wartość
mocy na wysokich obrotach.
Jeśli chodzi o własności prowadzenia, to zwrotność WR450F należy do innej ligi.
Zoptymalizowany poziom sztywności lekkiej ramy aluminiowej zapewnia precyzję
prowadzenia i dużą stabilność charakterystyczną dla maszyn enduro, a wiodące
w branży zawieszenie zostało zmodyfikowane pod kątem większego komfortu
jazdy przy każdej prędkości.
Aby ułatwić błyskawiczne ponowne uruchomienie, motocykl został wyposażony
w rozrusznik elektryczny, a bardziej wytrzymałe sprzęgło i sześciobiegowa
przekładnia o długich przełożeniach sprawdzą się nawet w najbardziej
wymagającym terenie. Dzięki wbudowanej opcji łączności i aplikacji Power Tuner,
motocykl WR250F można łatwo dostroić za pomocą smartfona.
Icon Blue

Silnik o wysokich osiągach
Najnowsza generacja motocykli WR250F
jest napędzana przez silnik, który został
opracowany na podstawie zwycięskiego modelu
YZ250F. Tłok zwiększający kompresję cylindra,
charakterystyczne dla enduro fazy rozrządu,
optymalny układ kanałów w głowicy cylindra,
nowe wtryskiwacze paliwa z 12 otworami oraz
wlot powietrza z przodu cylindra sprawiają, że ta
wysokowydajna jednostka napędowa ma duży
moment obrotowy w pełnym zakresie obrotów.
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Rama aluminiowa zapewniająca większą
precyzję prowadzenia
Dzięki specjalnej konstrukcji zgodnej ze
specyfikacją enduro, nowa aluminiowa rama
kołyskowa przejęta z modelu YZ250F zapewnia
precyzyjne prowadzenie w zróżnicowanych
warunkach. Ta mocna, lekka rama o dopasowanej
sztywności posiada odpowiednie połączenie
z silnikiem, które zwiększa wyczucie prowadzenia
oraz gwarantuje wyjątkową zwrotność
i stabilność.

Tuning silnika za pomocą smartfona

Wiodące w branży zawieszenie

Korzystając z aplikacji Yamaha Power Tuner na
smartfony, możesz teraz dostroić pracę WR250F.
Ten łatwy w obsłudze system umożliwia tworzenie
własnych, preferowanych ustawień wtrysku paliwa
i czasu zapłonu, dostosowanych do aktualnych
warunków pogodowych i warunków na torze. Możesz
też przeglądać i udostępniać dane zarejestrowane
podczas wyścigów, wykonać diagnostykę silnika czy
monitorować pracę silnika w czasie rzeczywistym
oraz korzystać z innych funkcji dodatkowych.

Rury o dużej średnicy i specjalne zawory enduro
sprawiają, że widelec, opracowany na podstawie
widelca z modelu YZ250F, ma doskonałą
amortyzację zależną od prędkości. Dzięki lekkiej
sprężynie i dużej pojemności zbiornika, nowy
tylny amortyzator w motocyklu WR250F ma niską
wagę – to sprawia, że pojazd naprawdę zasługuje
na miano jednego z najlepszych w prowadzeniu
modeli enduro.

Modele WR450F i WR250F 2021 będą dostępne tylko w wersji wyścigowej, do użytku na zamkniętych torach, terenach prywatnych i podczas określonych wydarzeń (o ile udział niezarejestrowanych
pojazdów jest dozwolony). Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska.
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają profesjonalnych kierowców, poruszających się po zamkniętych torach. Model przedstawiony na zdjęciach może być wyposażony w oryginalne i/lub nieoryginalne
akcesoria firmy Yamaha, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze wyścigowym. Wszystkie podane informacje mają charakter ogólny. Dane techniczne i wygląd produktów czy akcesoriów
Yamaha oraz akcesoriów innych marek mogą ulec zmianie bez pisemnej informacji. Akcesoria innych marek niż Yamaha zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmy zewnętrzne, niepowiązane
z Yamahą. Yamaha nie gwarantuje dostępności przedstawionych produktów i akcesoriów na rynkach lokalnych. Lista dostępnych produktów i akcesoriów może być ograniczona w niektórych krajach.
Yamaha zastrzega sobie możliwość zakończenia produkcji produktów i akcesoriów bez pisemnej informacji. Ceny produktów oraz akcesoriów Yamahy mogą się różnić na poszczególnych rynkach
i w określonych warunkach. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów.

WR250F

Zdeterminowany.
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Aplikacja Yamaha Power
Tuner
Yamaha jako pierwszy z producentów
motocykli do jazdy w terenie rozpoczęła
stosowanie technologii cyfrowego tuningu
w swoich motocyklach, a dzięki intuicyjnemu
interfejsowi łatwa w użyciu aplikacja
Power Tuner wiedzie prym! Wystarczy
pobrać bezpłatną aplikację na smartfon,
aby dostosować możliwości motocykla do
swojego stylu jazdy, różnych torów i warunków
pogodowych.
Zarówno zupełnie nowy WR450F, jak i ostatnia
wersja WR250F oferują pełną łączność
pokładową, dzięki czemu wybierając jeden
z tych modeli, z łatwością dostosujesz
krzywą mocy do jazdy spokojnej, średniej
lub dynamicznej za pomocą smartfonu.
Aplikacja Power Tuner umożliwia również
dostęp do innych funkcji, takich jak
diagnostyka systemu czy czas pracy silnika,
co czyni ją najcenniejszym elementem
w zestawie narzędzi.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
aplikacji Power Tuner, odwiedź stronę:
www.yamaha-motor.eu/powertuner.
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Akcesoria WR450F / WR250F

Tytanowa końcówka wydechu

Całkowicie tytanowy kolektor

Obudowa sprzęgła GYTR®

Zabierak sprzęgła GYTR®

Kosz sprzęgłowy GYTR®

Składana dźwignia sprzęgła GYTR®

90798-31910-00

90798-31913-00

33D-E54E0-V0-00

GYT-5XD56-40-00

BR9-E63A0-V0-00

2GB-H39B0-V0-00

Poszycie kanapy Factory Racing

Tylne koło MXGP Replica
(2,15’’ x 19’’) – Blue

Przednie koło MXGP Replica
(1,60” x 21’’) – Blue

Przegub dźwigni tylnego hamulca
GYTR®

Ograniczniki osi

5XC-F2050-9R-P1

1SL-F2053-7R-P1

5XC-F72A0-V0-00

Tylny przewód hamulcowy
z oplotem ze stali nierdzewnej
GYTR®

BR9-F4731-0G-00

1SR-F1932-0B-L0

5XC-F58A0-V0-00

Wysokoprzepływowy filtr
powietrza Twin Air®

Obudowa modułu zapłonowego
GYTR®

Osłony chłodnicy

BR9-E4451-T0-00

BR9-E54G0-V0-00

Odpowietrzniki widelca

Blokada startowa

Licznik motogodzin

DBY-ACC56-34-66

1SL-F1825-0B-L0

ENG-METER-4C-01

1SL-W003D-00-00

Prowadnica łańcucha z tworzywa
sztucznego GYTR®

Osłony dłoni Oﬀ-Road

Magnetyczna śruba spustu oleju

B11-F0748-00-BK

BR9-E51C0-EU-00

Mata robocza Yamaha Racing

Tablica startowa Yamaha Racing XL

Osłony manetek GYTR®

YME-ENVIR-HQ-01

YME-PITBD-XL-00

GYT-F6241-C0-00

17D-F21E0-V0-00

Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.
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Dane techniczne
WR450F

WR250F

Typ silnika

Chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC

Chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC

Pojemność

450 cm³

250 cm³

97,0 mm x 60,8 mm

77,0 mm x 53,6 mm

Stopień sprężania

13,0 : 1

13,8 : 1

Moc maksymalna

-

-

Maksymalny moment obrotowy

-

-

Silnik

Średnica x skok tłoka

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła

Mokre, wielotarczowe

Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu

TCI

TCI

Elektryczny

Elektryczny

Skrzynia biegów

5-biegowa, z kołami w stałym zazębieniu

6-biegowa, z kołami w stałym zazębieniu

Napęd końcowy

Łańcuch

Łańcuch

Układ zasilania

Wtrysk paliwa

Wtrysk paliwa

Pół-podwójna kołyska

Pół-podwójna kołyska

Układ rozrusznika

Podwozie
Rama
Kąt wyprzedzania główki ramy
Wyprzedzenie
Układ przedniego zawieszenia

27º10

27º10

116 mm

116 mm

Widelec teleskopowy typu upside-down

Widelec teleskopowy typu upside-down

Układ tylnego zawieszenia

Wahacz

Wahacz

Skok przedniego zawieszenia

310 mm

310 mm

317 mm

317 mm

Hamulec przedni

Skok tylnego zawieszenia

Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø270 mm

Jednotarczowy, Ø270 mm

Hamulec tylny

Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø245 mm

Jednotarczowy, Ø245 mm

Opona przednia

90/90-21 54M

90/90-21 54M

Opona tylna

130/90-18 69M

130/90-18 69M

2 175 mm

2 175 mm

Wymiary
Długość całkowita
Szerokość całkowita

825 mm

825 mm

Wysokość całkowita

1 270 mm

1 270 mm

Wysokość kanapy
Rozstaw kół
Minimalny prześwit

955 mm
1 480 mm

320 mm

320 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

119 kg

115 kg

Pojemność zbiornika paliwa

7,9 litra

7,9 litra

0,90 litra

0,95 litra

Pojemność zbiornika oleju

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.
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955 mm
1 480 mm

Zdobądź to!
Na motocykl i nie tylko
W najnowszej kolekcji Yamaha Oﬀ-Road
znajdziesz bogatą gamę odzieży i sprzętu
– od bezrękawników po ochraniacze pleców
– dostosowaną do potrzeb każdego entuzjasty
motocykli terenowych Yamahy. Niebieskie
i czarne motywy, zielone detale i oficjalne
logo Yamaha Racing – linia akcesoriów
Oﬀ-Road obejmuje koszulki, spodnie
i rękawice w rozmiarach dla dorosłych
i młodzieży oraz ocieplane bezrękawniki dla
dorosłych.
Jest też pełna kolekcja Paddock Blue,
która obejmuje szeroką gamę T-shirtów,
bluz z kapturem, kurtek i innych elementów
garderoby, w których będziesz wyglądać
i czuć się świetnie w domu, w pracy i wszędzie
tam, gdzie chcesz zabrać ze sobą ducha
Yamaha Racing.
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Wybieraj mądrze
Bądź oryginalny
Aby uzyskać optymalne osiągi i maksymalną
niezawodność, zalecamy stosowanie
oryginalnych części Yamahy. Wysokiej jakości
części zamienne spełniają surowe normy
bezpieczeństwa, idealnie pasują i cechują
się fabryczną trwałością, co gwarantuje
bezstresową eksploatację Twojej maszyny.
Serwisowanie pojazdu w autoryzowanym
serwisie Yamahy gwarantuje, że wszystkie
czynności przewidziane przez producenta
zostaną wykonane przez wykwalifikowany
personel z użyciem oryginalnych części
i produktów Yamalube.
Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych
szkoleniach organizowanych przez Yamaha
Technical Academy, które zapewniają im
odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia.
Co to oznacza dla Ciebie? Gwarancję
utrzymania Twojej Yamahy w fabrycznym
stanie technicznym. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zwróć się do lokalnego dealera
marki Yamaha lub odwiedź naszą stronę
internetową: www.yamaha-motor.pl.
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Płynny komponent silnika
Yamaha docenia to, że klienci są dumni
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich
lojalności opracowała asortyment produktów
Yamalube do smarowania i pielęgnacji
jednośladów.
Według inżynierów Yamahy olej to płynny
element silnika, który stanowi jedną z jego
najważniejszych części. Wybór produktów
Yamalube naprawdę ma znaczenie.
Używając wyłącznie środków smarnych
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie
marki znajduje się również linia kosmetyków
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie
posiadanego jednośladu w nienagannym
stanie. Informacje o zalecanych produktach
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz
u autoryzowanego dealera lub na naszej
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.

www.yamaha-motor.pl

Obserwuj nas na:

Dealer

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę bezpieczną,
z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej broszurze przedstawiają zawodowych
kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom
bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być
modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów
Yamahy.
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