
Εξασφαλίστε
μεγαλύτερο
πλεονέκτημα
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro, η WR250F απέδειξε

πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η πρωτοποριακή τεχνολογία της

Yamaha κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Καθώς είναι εξοπλισμένη με νέα ανεστραμμένη

κυλινδροκεφαλή, πιο ελαφρύ έμβολο και εκ νέου

χαρτογραφημένη ECU, η WR250F παρέχει μεγαλύτερη ισχύ

σε όλο το εύρος στροφών. Αφαιρέσαμε τη μανιβέλα για να

μειώσουμε το βάρος – και το προαιρετικό Power Tuner σάς

επιτρέπει να προσαρμόζετε την ισχύ, εξασφαλίζοντας ακόμα

μεγαλύτερο πλεονέκτημα όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται.

Ο νέος σκελετός με δοκούς αλουμινίου, ο οποίος είναι

βασισμένος στην YZ250F, αλλά και οι βελτιστοποιημένες

ρυθμίσεις της ανάρτησης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε

πλήρως την αυξημένη ισχύ του κινητήρα σε οποιαδήποτε

επιφάνεια, ενώ τα νέα γραφικά και οι μπλε ζάντες ενισχύουν

τις νικηφόρες προδιαγραφές της WR250F.

Ελαφρύ, μικρών διαστάσεων και ευέλικτο

τετράχρονο 250-άρι

Ισχυρός κινητήρας ψεκασμού καυσίμου

Ανασχεδιασμένη ανεστραμμένη

κυλινδροκεφαλή

Αναβαθμισμένο πλαίσιο αλουμινίου

μικρών διαστάσεων

Συμπλέκτης enduro με κιβώτιο 6

ταχυτήτων μεγάλου εύρους λειτουργίας

Ηλεκτρική μίζα χωρίς διακόπτη

Εξωτερικά συνδεόμενο σύστημα Power

Tuner για εύκολη ρύθμιση αποδοσης

Εξαιρετική απόδοση ανάρτησης

Ψηλά τοποθετημένο φίλτρο αέρα, με

δυνατότητα γρήγορης αφαίρεσης

Κεντρικά τοποθετημένο ρεζερβουάρ

καυσίμου 7,5 λίτρων

Συγκέντρωση μαζών για γρήγορες αλλαγές

κατεύθυνσης

Πίσω ζάντα 18 ιντσών, ελαστικά

Metzeler 6 Days Extreme
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Εξασφαλίστε μεγαλύτερο πλεονέκτημα
Στη Yamaha μάς αρέσει να είμαστε ηγέτες, όχι ουραγοί και έτσι κάνουμε πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Και

όταν ρίξετε μια ματιά στον "ανεστραμμένο" κινητήρα υψηλής τεχνολογίας της WR250F, θα καταλάβετε ότι αυτό

που ίσως φαίνεται λάθος σε κάποιους είναι απόλυτα σωστό για εσάς!

Για βελτιωμένη ισχύ και αίσθηση αύξησης των στροφών, αυτός ο βραβευμένος 4χρονος κινητήρας διαθέτει

μια ολόκληρη σειρά αναβαθμίσεων της απόδοσης, για τις οποίες αντλήσαμε έμπνευση από τις αγωνιστικές

μοτοσυκλέτες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Enduro. Και για να εξασφαλίσουμε τα κορυφαία

χαρακτηριστικά χειρισμού και απόκρισης στις στροφές, δημιουργήσαμε ένα νέο πλαίσιο αλουμινίου μικρών

διαστάσεων βασισμένο στην YZ250F με βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις ανάρτησης.

Τα νέα γραφικά και οι μπλε ζάντες χαρίζουν τη γνήσια εμφάνιση εργοστασιακού μοντέλου. Επιπλέον, με την

αντοχή και την ποιότητα της Yamaha ως στάνταρ χαρακτηριστικά, αυτή η μοτοσυκλέτα αποτελεί τη σωστή

επιλογή.
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Ηλεκτρική μίζα χωρίς διακόπτη

Για εύκολη και αξιόπιστη εκκίνηση κάθε

φορά, αυτή η μοτοσυκλέτα enduro νέας

γενιάς διαθέτει σύστημα ανάφλεξης χωρίς

διακόπτη, το οποίο σάς επιτρέπει να

εκκινείτε τον κινητήρα με ένα πάτημα του

κουμπιού της ηλεκτρικής μίζας. Και για να

μειωθεί το συνολικό βάρος της WR250F, ο

μηχανισμός της μανιβέλας έχει αφαιρεθεί.

Πλαίσιο αλουμινίου τύπου
YZ250F μικρών διαστάσεων

Για να βελτιστοποιηθεί η επιπλέον

απόδοση από τον αναβαθμισμένο

κινητήρα, η WR250F διαθέτει αλουμινένιο

περιμετρικό πλαίσιο βασισμένο στην

YZ250F. Οι μικρές του διαστάσεις

εξασφαλίζουν ιδανική ισορροπία δύναμης

και ακαμψίας και σας παρέχουν

αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να

αναλαμβάνετε πλήρως τον έλεγχο σε

όλους τους ακραίους τύπους εδάφους, τόσο

σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ταχύτητες.

Συγκέντρωση μαζών

Η σχεδίαση με συγκέντρωση μαζών είναι μια

ιδέα που εμείς πρώτοι υλοποιήσαμε και είναι

ο λόγος για τον οποίο η WR250F πλεονεκτεί

απέναντι στα ανταγωνιστικά μοντέλα. Με την

τοποθέτηση των κυριότερων εξαρτημάτων ,

όπως το ρεζερβουάρ καυσίμου, ο κύλινδρος

και το σύστημα της εξάτμισης κοντά στο

κέντρο του πλαισίου, καταφέραμε να

δημιουργήσουμε μια μοτοσυκλέτα enduro

που, χάρη στην ευκινησία της, παρέχει ένα

πραγματικό πλεονέκτημα στους αναβάτες της

Yamaha, όλη την ημέρα.

Βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις
ανάρτησης

Η ανάρτηση, η οποία προορίζεται ειδικά για

μοντέλα enduro, λειτουργεί με

βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για καλύτερο

έλεγχο. Το ανεστραμμένο μπροστινό

πιρούνι KYB® 48 mm τύπου AOS

εξασφαλίζει απόσβεση που μεταβάλλεται

ανάλογα με την ταχύτητα για κορυφαία

απόδοση σε μεταβαλλόμενα εδάφη.

Επίσης, στο πίσω μέρος αυτής της

μοτοσυκλέτας υψηλής τεχνολογίας με

τετράχρονο κινητήρα 250 κ.εκ. υπάρχει ένα

σύστημα ανάρτησης Monocross με μοχλικό

και ένα αμορτισέρ KYB® για απόλυτη

πρόσφυση.

Συμπλέκτης enduro
ομαλότερης απόκρισης και
κιβώτιο 6 ταχυτήτων ευρείας
περιοχής στροφών

Το κιβώτιο ταχυτήτων της WR250F διαθέτει

συμπλέκτη ειδικά σχεδιασμένο για να

αντέχει σε πολύωρες καταπονήσεις. Ο

μοχλός ώθησης διαθέτει νέα σχεδίαση για

ομαλότερη λειτουργία του συμπλέκτη, ενώ

για τη βελτιστοποίηση της υψηλότερης

απόδοσης του αναβαθμισμένου κινητήρα,

παρέχεται ένα ειδικά κατασκευασμένο

κιβώτιο 6 ταχυτήτων ευρείας περιοχής

στροφών.

Το Power Tuner της Yamaha

Το Power Tuner της Yamaha σάς επιτρέπει

να προσαρμόζετε τον χαρακτήρα της

απόδοσης της WR250F ανάλογα με τις

διάφορες συνθήκες οδήγησης. Αυτό το

εξωτερικά συνδεόμενο αξεσουάρ προσφέρει

μεγάλη γκάμα επιλογών ρύθμισης του

κινητήρα, οι οποίες σας επιτρέπουν να

επιλέγετε τις δικές σας προσαρμοσμένες

ρυθμίσεις από την πρόσφατα ανεπτυγμένη

χαρτογράφηση 3D. Με το Power Tuner έχετε

πλέον άμεσα διαθέσιμη την εργοστασιακή

τεχνολογία ρυθμίσεων του κινητήρα!
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος
Κυβισμός 250cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 77.0 mm x 53.6 mm
Σχέση συμπίεσης 13.5 : 1
Μέγιστη ισχύς -
Μέγιστη ροπή -
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 26º10
Ίχνος 114mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 310 mm
Διαδρομή πίσω 318 mm
Εμπρός φρένο Single Disc, Ø250 mm
Πίσω φρένο Single Disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 90/90-21 54M
Πίσω ελαστικό 130/90-18 69M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,165 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1,280 mm
Ύψος σέλας 965 mm
Μεταξόνιο 1,446 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 325 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 118 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7.5litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1.1litres
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Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Images displayed may depict a professional rider performing

under controlled conditions or on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with

genuine Yamaha accessories and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit

use only. All information is given for general guidance. Speci cations and appearance of Yamaha

products, Yamaha accessories and non Yamaha branded accessories are subject to change without prior

notice. Non Yamaha branded accessories are fully developed and produced by respected third parties.

Yamaha does not guarantee the availability of the displayed products and accessories in local markets.

The product and accessories range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue

products and accessories without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and

accessories may vary according to local requirements and conditions. No rights can be obtained from this

information. For further details and availability, please contact your local Yamaha dealer.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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