
Neem een grotere
voorsprong
In het wereldkampioenschap enduro heeft de WR250F

dubbel en dik bewezen dat Yamaha's innovatieve

technologie zorgt voor een wereld van verschil.

Uitgerust met een nieuwe omgekeerde cilinderkop, een

lichtere zuiger en opnieuw gemapte ECU, beschikt de

WR250F over een krachtiger vermogen in het volledige

toerentalbereik. We hebben de kickstarter verwijderd

om gewicht te besparen. Met de optionele Power Tuner

kan je het vermogen aanpassen om een nog grotere

voorsprong te nemen in diverse omstandigheden.

Een nieuw YZ250F-type aluminium wiegframe en

geoptimaliseerde veringinstellingen zorgen ervoor dat je

de verhoogde motorprestaties op elk terrein ten volle

kunt benutten. De nieuwe graphics en blauwe velgen

onderstrepen de winnaarsmentaliteit van de WR250F.

Lichtgewicht, compacte en wendbare

250 cc viertakt

Omgekeerde cilinderkop

Krachtige motor met

brandsto njectie

Compact aluminium frame

Endurokoppeling met wide-ratio

zesversnellingsbak

Schakelvrije elektrische startmotor

Inplugbare Power Tuner voor eenvoudig

tunen

Uitstekende ophanging

Aan bovenzijde gemonteerd

lucht lter, snel te verwijderen

Centraal geplaatste 7,5 liter-

brandstoftank

Centraal zwaartepunt voor vlotte

wendbaarheid

18-inch achterwiel, Metzeler 6 Days

Extreme-banden

WR250F



Neem een grotere voorsprong
Wij van Yamaha zijn leiders, geen volgers. We doen dingen graag op onze manier. Wanneer je een blik

werpt op de WR250F, zal je zien dat het achterstevoren-gedraaide hightech-motor je op het lijf

geschreven is!

Voor een beter motorgevoel is deze bekroonde 4-takter voorzien van een scala aan motorupgrades

geïnspireerd op onze motor etsen die deelnemen aan het wereldkampioenschap enduro. Het

compacte nieuwe aluminium chassis met geoptimaliseerde veringsinstellingen op basis van de

YZ250F zorgt voor toonaangevende handling en wendbaarheid.

De nieuwe graphics en blauwe velgen geven de motor ets een echte fabrieksuitstraling. Yamaha's

duurzaamheid en kwaliteit zijn de norm en dat maakt deze motor ets tot beste keuze.
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Schakelvrije elektrische
startmotor

Om elke keer snel en gemakkelijk te

starten, is deze enduro-motor ets van de

nieuwe generatie voorzien van een

schakelvrij ontstekingssysteem, waarmee

de rijder de motor kan starten met een

druk op de elektrische startknop. Om het

totaalgewicht van de WR250F te verlagen,

is het kickstartermechanisme verwijderd.

Yamaha Power Tuner

Met de Yamaha Power Tuner stelt je het

karakter van de WR250F af op

verschillende rijomstandigheden. Dit plug-

in accessoire geeft je een breed scala aan

opties voor motortuning zodat je je eigen

aangepaste instellingen kunt kiezen uit

de nieuw ontwikkelde 3D-mapping. Met

de Power Tuner staat de technologie van

fabriekstuning tot je beschikking!

Soepelere endurokoppeling met
zesversnellingsbak met brede
verhoudingen

De transmissie van de WR250F is uitgerust

met een koppeling die speciaal is ontworpen

om urenlange martelingen aan te kunnen.

Een nieuw koppelingsdrukstang zorgt voor

nog soepeler schakelen. De speciaal hiervoor

gebouwde zesversnellingsbak met brede

verhoudingen optimaliseert de prestaties

van de vernieuwde motor.

Optimale veringinstellingen

De endurospeci eke vering heeft

geoptimaliseerde instellingen voor een

betere controle. De KYB® 48 mm upside-

down AOS-voorvork levert

snelheidsgevoelige demping voor

toonaangevende prestaties op gevarieerd

terrein. En aan de achterzijde is deze

hightech 250cc-viertakt voorzien van een

Monocross-ophangingssysteem en KYB®-

schokdemper voor ultieme tractie.

Centraal zwaartepunt

Het ontwerp met centraal zwaartepunt is

een concept dat Yamaha zelf heeft

ontwikkeld, en daarmee heeft de WR250F

een streepje voor. Door de grotere

onderdelen zoals de brandstoftank, de

cilinder en het uitlaatsysteem dichtbij het

midden van het chassis te plaatsen,

hebben we een uiterst wendbare enduro-

motor ontwikkeld waarmee de Yamaha-

rijder altijd een duidelijke voorsprong op

de concurrentie heeft.

Compact nieuw aluminium
chassis van het YZ250F-type

De WR250F heeft een nieuw lichtgewicht

aluminium wiegframe gebaseerd op de

YZ250F, voor optimale prestaties van de

vernieuwde motor. Het compacte ontwerp

biedt een ideale balans tussen kracht en

stijfheid, zodat je vol vertrouwen de

volledige controle hebt over alle soorten

extreem terrein, op lage en hoge snelheden.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 250cc
Boring x slag 77.0 mm x 53.6 mm
Compressieverhouding 13.5 : 1
Max. vermogen -
Max. koppel -
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame Semi-dubbel wiegframe
Casterhoek 26º10
Spoor 114mm
Wielophanging voor Upside-down telescopic fork
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
Veerweg voor 310 mm
Veerweg achter 318 mm
Remmen voor Single Disc, Ø250 mm
Remmen achter Single Disc, Ø245 mm
Bandenmaat voor 90/90-21 54M
Bandenmaat achter 130/90-18 69M

Afmetingen

Totale lengte 2,165 mm
Totale breedte 825 mm
Totale hoogte 1,280 mm
Zithoogte 965 mm
Wielbasis 1,446 mm
Grondspeling 325 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

118 kg

Inhoud brandstoftank 7.5litres
Carterinhoud 1.1litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele

motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden of op een afgesloten

circuit. Het afgebeelde product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires

van andere merken die uitsluitend op een afgesloten circuit mogen worden gebruikt. Alle informatie is

bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en

accessoires van een ander merk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires van andere merken dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door erkende derden.

Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en

accessoires op plaatselijke markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen

beperkt zijn. Yamaha behoudt zich het recht voor om producten en accessoires zonder voorafgaande

kennisgeving stop te zetten. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en -

accessoires variëren in functie van lokale vereisten en voorwaarden. Aan deze informatie kunnen geen

rechten worden ontleend. Raadpleeg uw lokale Yamaha-dealer voor meer informatie en

beschikbaarheid.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.

WR250F

www.yamaha-motor.eu


