
Získajte väčšiu výhodu
Model WR250F na svetovom šampionáte Enduro bez

akýchkoľvek pochybností potvrdil, že inovatívna

technológia spoločnosti Yamaha je skutočne iná.

Model WR250F osadený novou otočenou hlavou valca,

ľahším piestom a premapovanou ECU vám ponúka vyšší

výkon v celom rozsahu otáčok. Na zníženie hmotnosti

sme odstránili mechanizmus štartéra, pričom vám

voliteľný systém Power Tuner umožní prispôsobiť výkon

a v rôznych podmienkach získať ešte väčšiu výhodu.

Nový rám z hliníkových nosníkov a optimalizované

nastavenia závesu kolies typu YZ250F vám umožnia plne

využiť zvýšený výkon motora na akomkoľvek povrchu –

navyše nové gra cké prvky a modré rá ky umocňujú

víťazný charakter modelu WR250F.

Ľahký, kompaktný a svižný 4-takt

s objemom 250 cm3

Otočená hlava valcov

Rázny motor so vstrekovaním paliva

Kompaktný hliníkový podvozok

Enduro spojka so 6-stupňovou

prevodovkou s dlhými prevodmi

Elektrický štartér bez spínača

Pripájací systém Power Tuner pre

jednoduché vyladenie

Vynikajúca funkčnosť zavesenia kolies

Hore upevnený rýchlo odnímateľný

vzduchový  lter

7,5-litrová palivová nádrž umiestnená

v strede

Vyváženie hmotnosti pre možnosť

pohotovej zmeny smeru

18-palcové zadné koleso, pneumatiky

Metzeler 6 Days Extreme
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Získajte väčšiu výhodu
My v spoločnosti Yamaha sme lídri, nie nasledovatelia – a z tohto dôvodu radi robíme veci po svojom.

No a keď sa zahľadíte na špičkový otočený motor modelu WR250F, bude vám jasné, že to, čo sa

niekomu možno zdá nesprávne, je presne to pravé pre vás!

Pre lepší výkon a citlivosť na otáčky sa tento víťazný model WR450F podrobil širokej škále vylepšení

výkonu motora, ktoré sa inšpirovali pretekárskymi motocyklami zo svetového šampionátu Enduro. A

pre špičkovú ovládateľnosť a jazdu v zákrutách je tu nový kompaktný, hliníkový podvozok, ktorý

vychádza z modelu YZ250F s optimalizovanými nastaveniami závesu kolies.

Nové gra cké prvky a modré rá ky vášmu stroju dodávajú autentický továrenský vzhľad. A keďže

odolnosť a spoľahlivosť značky Yamaha sú samozrejmosťou, tento motocykel je skutočne tou

správnou voľbou.
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Elektrický štartér bez spínača

V záujme jednoduchého a pohodlného

štartovania je tento enduro motocykel

novej generácie vybavený systémom

zapaľovania bez spínača, ktorý vám

umožňuje zakaždým naštartovať motor

jediným stlačením tlačidla. A na zníženie

celkovej hmotnosti modelu WR250F sme

odstránili mechanizmus štartéra.

Yamaha Power Tuner

Systém Power Tuner od spoločnosti

Yamaha vám umožňuje prispôsobiť výkon

modelu WR250F podľa rozličných

podmienok jazdy. Tento doplnok vám

ponúka široké spektrum nastavení na

vyladenie motora, pomocou ktorých si z

novo vyvinutého 3D-mapovania vyberiete

vlastné nastavenia. Pomocou systému

Power Tuner máte továrenskú technológiu

teraz na dosah ruky!

Plynulejšia enduro spojka a 6-
stupňová prevodovka s dlhými
prevodmi

Prevodovka modelu WR250F je osadená

spojkou, ktorá bola špeciálne uspôsobená na

zvládanie hodín a hodín drsného

zaobchádzania. Novo navrhnutá páčka

spojky umožňuje ešte plynulejší pohyb

spojky a na optimalizáciu vyššieho výkonu

zdokonaleného motora je tu ešte účelne

navrhnutá 6-stupňová prevodovka s dlhými

prevodmi.

Optimalizované nastavenia
závesu kolies

Špeciálny záves kolies pre enduro jazdu

využíva optimalizované nastavenia s

cieľom dosiahnuť lepšiu kontrolu. 48-mm

obrátená vidlica KYB® typu AOS ponúka

tlmenie citlivé na rýchlosť s cieľom

dosiahnuť na rôznych povrchoch špičkový

výkon, najlepší vo svojej triede. Na zadnej

strane tohto špičkového 4-taktu

s objemom 250 cm3 sa nachádza kĺbový

systém zadného závesu Monocross a tlmič

KYB® pre najlepšiu trakciu.

Vyváženie hmotnosti

Konštrukcia s optimálnym vyvážením

hmotnosti je koncept, ktorý sme

predstavili ako prví, a práve ňou model

WR250F prevyšuje svoju konkurenciu.

Umiestnením najväčších komponentov,

ako sú palivová nádrž, valce a výfukový

systém, do blízkosti podvozka sme

dokázali vytvoriť enduro motocykel, ktorý

svojím svižným riadením dodáva jazdcovi

na stroji Yamaha skutočnú výhodu počas

celého dňa.

Nový, kompaktný hliníkový
podvozok typu YZ250F

Model WR250F prichádza s novým ľahkým

hliníkovým rámom Beam Frame, ktorý

vychádza z modelu YZ250F, s cieľom

optimalizovať zvýšenie výkonu

zdokonaleného motora. Jeho kompaktná

konštrukcia ponúka ideálny pomer sily

a pevnosti, čím vám dodáva sebavedomie

a schopnosť prevziať úplnú kontrolu nad

všetkými druhmi extrémnych povrchov tak

pri nízkych, ako aj pri vysokých rýchlostiach.
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Motor

Typ motora 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 250cc
Vŕtanie x zdvih 77.0 mm x 53.6 mm
Kompresný pomer 13.5 : 1
Maximálny výkon -
Maximálny krútiaci moment -
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania CDI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozok

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Predný zdvih 26º10
Uhol sklonu 114mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 318 mm
Predná brzda Single Disc, Ø250 mm
Zadná brzda Single Disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 90/90-21 54M
Zadná pneumatika 130/90-18 69M

Rozmery

Celková dĺžka 2,165 mm
Celková šírka 825 mm
Celková výška 1,280 mm
Výška sedadla 965 mm
Rázvor kolies 1,446 mm
Minimálna svetlá výška 325 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 118 kg
Kapacita palivové nádrže 7.5litres
Kapacita olejové nádrže 1.1litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Zobrazené fotogra e môžu

zachytávať profesionálnych jazdcov, ktorí jazdia v kontrolovaných podmienkach alebo na uzavretom

okruhu. Motocykel zachytený na fotogra ách môže byť vybavený originálnym príslušenstvom značky

Yamaha a/alebo príslušenstvom iných značiek určeným len na použitie na uzavretom okruhu. Všetky

poskytnuté informácie slúžia na všeobecné usmernenie. Parametre a vzhľad produktov a doplnkov

značky Yamaha, ako aj doplnkov iných značiek, sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Doplnky iných značiek kompletne vyvíjajú a vyrábajú uznávané spoločnosti tretích strán. Spoločnosť

Yamaha nezaručuje dostupnosť zobrazených produktov a príslušenstva na vnútroštátnych trhoch.

Sortiment produktov a príslušenstva môže byť v niektorých krajinách obmedzený. Spoločnosť Yamaha má

právo prerušiť výrobu produktov a príslušenstva bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade potreby

sa ceny produktov a príslušenstva spoločnosti Yamaha môžu líšiť v závislosti od miestnych požiadaviek

a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny právny nárok. Podrobnejšie informácie a informácie

o dostupnosti produktov získate u vášho miestneho predajcu produktov spoločnosti Yamaha.

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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