
Získejte větší výhodu
Na mistrovství světa třídy Enduro motocykl WR250F nade

vší pochybnost prokázal, že inovativní technologie

společnosti Yamaha přináší skutečný rozdíl.

Model WR250F, vybavený motorem s novou obrácenou

hlavou válce, lehčím pístem a přemapovanou jednotkou

ECU, poskytuje vyšší výkon v celém rozsahu otáček.

Z důvodu snížení hmotnosti jsme odstranili startovací

páku. Pomocí volitelného systému Power Tuner můžete

upravovat nastavení výkonu a zajistit si tak ještě větší

výhodu v měnících se podmínkách.

Nový hliníkový kolébkový rám odvozený z modelu YZ250F

a optimalizované nastavení odpružení vám umožní

naplno využívat vyšší výkon motoru na libovolném

povrchu – a nová gra ka doplněná modrými ráfky

podtrhuje charakteristiku motocyklu WR250F

předurčeného vítězit.

Lehký, kompaktní a hbitý čtyřválec

o objemu 250 ccm

Obrácená hlava válců

Silný motor se vstřikováním paliva

Kompaktní hliníkový podvozek

Spojka enduro se 6stupňovou

převodovkou s dlouhými převody

Elektrický startér bez spínače

Možnost připojení systému Power

Tuner pro snadné vyladění motoru

Odpružení s vynikajícím výkonem

Nahoře osazený vyjímatelný vzduchový

 ltr

Centrálně umístěná palivová nádrž

o objemu 7,5 l

Centralizace hmoty umožňující rychlé

změny směru

18palcové zadní kolo, pneumatiky
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Získejte větší výhodu
Ve společnosti Yamaha se snažíme být v čele, nikoli ve skupině s ostatními, proto děláme věci rádi po

svém. Když se podíváte na „obráceně uspořádaný“ vysoce technicky vyspělý motor modelu WR250F,

uvidíte, že to, co někomu může připadat nesprávné, je pro nás naprosto správné!

Pro zvýšení výkonu a charakteristiky jeho průběhu dostal tento čtyřtaktní motor ověnčený vavříny

celou řadu výkonových vylepšení, které vzešly z našich závodních motocyklů účastnících se

mistrovství světa Enduro. Nový kompaktní hliníkový podvozek s optimalizovaným nastavením

odpružení, který konstrukčně vychází z motocyklu YZ250F, zaručuje dokonalou ovladatelnost

a prvotřídní zatáčení.

Nová gra ka a modré ráfky vám zajistí vzhled skutečného továrního motocyklu. A díky odolnosti

a kvalitě, které značka Yamaha považuje za samozřejmé, představuje tento motocykl tu správnou

volbu.
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Elektrický startér bez spínače

Snadné a spolehlivé startování za všech

okolností zajišťuje tomuto motocyklu

enduro nové generace bezspínačový

systém zapalování, pomocí kterého máte

možnost nastartovat motor jediným

stisknutím tlačítka elektrického startéru.

Z důvodu snížení celkové hmotnosti již

není na modelu WR250F použita nožní

startovací páka.

Yamaha Power Tuner

Systém Yamaha Power Tuner vám umožní

nastavit si výkonové charakteristiky

motocyklu WR250F pro různé jízdní

podmínky. Toto připojitelné příslušenství

nabízí široké spektrum možností naladění

motoru, díky kterému si můžete vybrat

z nově vyvinutého 3D mapování své vlastní

nastavení. Se systémem Power Tuner

máte nyní techniku továrního ladění na

dosah ruky!

Spojka enduro s plynulejším
záběrem a 6stupňová
převodovka s dlouhými převody

Převodovka motocyklu WR250F je osazena

spojkou, speciálně zkonstruovanou tak, aby

odolávala mnoha hodinám velké zátěže.

Nově tvarovaná páčka přináší ještě

plynulejší záběr spojky. O optimální využití

vyššího výkonu modernizovaného motoru se

pak stará speciálně zkonstruovaná

6stupňová převodovka s dlouhými převody.

Optimalizované nastavení
odpružení

Optimální nastavení odpružení

naladěného speciálně pro enduro zajišťuje

lepší jízdní vlastnosti. Obrácená 48mm

přední vidlice od společnosti KYB®, která

využívá technologii typu AOS s oddělenými

komorami pro vzduch a olej, zajišťuje

prvotřídní výkon v jakémkoli terénu. Zadní

odpružení tohoto špičkového čtyřtaktu

kubatury 250 ccm je typu Monocross

s tlumičem KYB®, které dohromady

zajišťují dokonalou trakci.

Centralizace hmoty

Konstrukce s centralizací hmoty

představuje koncepci, u jejíhož zrodu jsme

stáli my. Právě ta poskytuje motocyklu

WR250F konkurenční výhodu. Umístění

hlavních součástí, jako je palivová nádrž,

válec a výfukový systém, blíže ke středu

podvozku umožnilo vytvořit motocykl třídy

enduro, jehož hbitost a ovladatelnost

poskytuje jezdcům na strojích Yamaha

skutečnou výhodu, a to i při celodenních

jízdách.

Kompaktní nový hliníkový
podvozek odvozený z typu
YZ250F

Aby mohl optimálně využívat zvýšený výkon

modernizovaného motoru, dostal motocykl

WR250F nový odlehčený dvojitý kolébkový

hliníkový rám převzatý z modelu YZ250F.

Kompaktní konstrukce nabízí ideálně

vyvážený poměr mezi pevností a tuhostí.

Dodá vám tak jistotu a umožní mít stroj

plně pod kontrolou ve všech typech terénu

při nízkých i vysokých rychlostech.
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Motor

Typ motoru 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 250cc
Vrtání x zdvih 77.0 mm x 53.6 mm
Kompresní poměr 13.5 : 1
Maximální výkon -
Maximální točivý moment -
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování CDI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Úhel sklonu 26º10
Stopa 114mm
Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork
Systém zadního odpružení kyvná vidlice, kloubové odpružení
Přední zdvih 310 mm
Zadní zdvih 318 mm
Přední brzda Single Disc, Ø250 mm
Zadní brzda Single Disc, Ø245 mm
Přední pneumatika 90/90-21 54M
Zadní pneumatika 130/90-18 69M

Rozměry

Celková délka 2,165 mm
Celková šířka 825 mm
Celková výška 1,280 mm
Výška sedla 965 mm
Rozvor kol 1,446 mm
Minimální světlá výška 325 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 118 kg
Kapacita palivové nádrže 7.5litres
Kapacita olejové nádrže 1.1litres
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Na uvedených snímcích mohou být vyobrazeni

profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu. Stroj zobrazený

na snímcích může být vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky,

které může být určeno pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré informace jsou uvedeny za

účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry a vzhled produktů a příslušenství značky

Yamaha a příslušenství jiných značek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které

nepochází od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými třetími stranami.

Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích.

Nabízená řada produktů a příslušenství může být v některých zemích omezena. Společnost Yamaha má

právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se

mohou ceny produktů a příslušenství značky Yamaha lišit podle místních požadavků a podmínek. Na

základě těchto informací nelze získat žádná práva. Další podrobnosti a informace o dostupnosti vám sdělí

místní prodejce značky Yamaha.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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