
Prilagajajte. Tekmujte.
Zmagujte.
Čisto nov model YZ250F je opremljen z agregatom na

električni zagon in ima še celo vrsto tehnologij za boljše

zmogljivosti, kot so novi kovani bati, prenovljene odmične

gredi in sedeži ventilov z več koti, ki vam prinašajo

resnične prednosti.

Vendar model YZ250F ni bil razvit le za to, da dobite več

konjskih moči, prinaša vam tudi ekskluzivno mobilno

aplikacijo Power Tuner ter nastavljivo upravljanje moči,

kar vam omogoča izbiro nastavitev zmogljivosti, ki

ustrezajo vašemu individualnemu slogu in pogojem na

stezi.

Kompaktna nova šasija in ergonomičen oklep vam

zagotavljata svobodno premikanje na motorju ter

optimalen nadzor, nadgrajeni sistemi vzmetenja pa vam

pri tem ponujajo še boljši občutek na vseh podlagah.

Popolnoma nov 250 cm3 tekočinsko

hlajen 4-taktni agregat z dvojno

odmično gredjo v glavi motorja (DOHC)

Aplikacija za pametne telefone Power

Tuner za nastavitev ob stezi

Dvostopenjsko prilagodljivo določanje

karakterističnega diagrama s pomočjo

gumba med vožnjo

Lahek električni zaganjalnik z litijevo

ionsko baterijo

Ozek in kompakten nov oklep in sedež

Nov močnejš i aluminijast okvir iz

dvostranskih nosilcev

Nove sprednje vilice večjega premera z

ločenim sistemom za zrak in olje

Lahki zadnji blažilniki za izboljšano

blaženje

Nova vzdržljiva sklopka za lažji občutek

prestavne ročice

Nova visokozmogljiva nagnjena zasnova

hladilnikov

Preoblikovani zračni  lter

Nov visokozmogljiv verižni sklop

odmične gredi
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Prilagajajte. Tekmujte. Zmagujte.
Agregat modela YZ250F, opremljen z najnaprednejšo tehnologijo izboljšanih zmogljivosti v svojem

razredu, je najmočnejša 4-taktna različica z 250 cm3, kar jih je Yamaha kdajkoli izdelala.

Nov lahki električni zaganjalnik prihrani dragocene sekunde, ko je to najbolj pomembno, z Yamahino

ekskluzivno mobilno aplikacijo Power Tuner in nastavljivim upravljanjem moči pa je izbiranje pravega

pro la moči za optimalne rezultate na vsaki stezi še lažje.

Kompaktna nova šasija prispeva k večji okretnosti, novi sistemi vzmetenja pa prinašajo zmagovalne

zmogljivosti z najboljšimi občutki v razredu. Pričakujte več. Ker vam nov Yamahin model YZ250F

prinaša najvišji nivo prilagodljive zmogljivosti, ki ga še niste doživeli v razredu 250 cm3.
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Nov agregat

Tekočinsko hlajen 4-taktni agregat z 250

cm3, dvojno odmično gredjo v glavi

motorja (DOHC) in vbrizgavanjem goriva

ima naprej obrnjen raven padajoč sesalni

sistem s simetričnimi sesalnimi in

izpušnimi odprtinami. Nov bat z višjim

kompresijskim razmerjem in novi ventili

vam prinašajo izjemen karakter agregata,

ki je osredotočen na najvišjo moč, lažji

valj pa je postavljen bolj pokončno, kar

izboljša porazdelitev težišča.

Ekskluzivna mobilna aplikacija
Power Tuner

Podobno kot pri Yamahinem prestižnem

modelu YZ450F, tudi pri najnovejšem

modelu YZ250F komunikacijska nadzorna

enota (CCU) predstavlja del serijske

opreme. Z mobilno aplikacijo Power Tuner

lahko prilagodite mešanico zraka/goriva in

upravljanje časa vžiga ter tako nastavite

zmogljivosti agregata za različne razmere

na stezi, beležite podatke v dnevnik

tekmovanja in nadzorujete številne druge,

kot so podatki o vzdrževanju, diagnostični

podatki, čas obratovanja in še več.

Nov preklop upravljanja
nadzorne enote

Nov dvostopenjski način preklopnega

določanja karakterističnega diagrama vam

omogoča prilagoditev karakterja vašega

agregata v trenutku s pritiskom gumba med

vožnjo, kar olajša prilagajanje modela

YZ250F glede na spremenljive vremenske

pogoje ali pogoje na stezi med vožnjo, med

daljšimi dirkami ali treningi.

Lahek električni zaganjalnik z
litijevo ionsko baterijo

Nov lahek in kompakten sistem

električnega zagona YZ250F je nameščen

blizu središča šasije, kar omogoča dobro

razporeditev teže in omogoča takojšen

zagon motorja med dirkami, kar vam

prihrani čas in trud. Ker za napajanje skrbi

visokozmogljiva in izjemno lahka štiri-

celična litijeva ionska baterija, sistem ne

prinaša bistvene dodatne teže.

Nova kompaktna zasnova
ohišja in sedeža

Model YZ250F ima popolnoma nov oklep,

ki vključuje nov kompaktnejši rezervoar za

gorivo, posebej zasnovan za zahteve

motokrosa. Poleg manjše teže se novo

oblikovano ohišje ponaša z ozko zasnovo,

kar omogoča udobnejši oprijem kolena in

boljši občutek nadzora, izboljšan pa je

tudi sedež, zaradi katerega ima voznik na

vozilu več prostora za premikanje.

Nova šasija iz dvostranskih
nosilcev

Nova šasija iz dvostranskih nosilcev modela

YZ250F pripomore k boljšemu občutku

okretnosti, zaradi česar je novi model eden

izmed najbolj vodljivih v svojem razredu.

Večja ojačitev zgornjega dela okvirja

povečuje trdnost in trpežnost, širši oporniki

zadnjega dela okvirja ter povsem novi nosilci

agregata pa poskrbijo za porazdelitev

težišča za najboljše možno ravnovesje med

absorbiranjem udarcev, togostjo in

občutkom oprijema.
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Agregat

Tip agregata Tekočinsko hlajen, 4-taktni, 4-ventilski, DOHC
Prostornina 250cc
Vrtina x gib 77.0 mm x 53.6 mm
Kompresijsko razmerje 13.8 : 1
Maksimalna moč kW (PS) @ rpm
Različica z omejeno močjo kW (PS) @ rpm
Maksimalen navor Nm @ rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra, več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni, 5-prestav
Končni prenos Veriga
Poraba goriva -
CO2 emisije -

Šasija

Okvir Dvojna gred
Kot vilice 27º1
Predtek 119mm
Sistem prednjega vzmetenja Upside-down telescopic fork
Sistem zadnjega vzmetenja Mono-amortizer
Hod prednjega vzmetenja 310 mm
Hod zadnjega vzmetenja 315 mm
Prednja zavora Hydraulic single disc, Ø270 mm
Zadnja zavora Hydraulic single disc, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 80/100 - 21 51M
Zadnja pnevmatika 100/90 - 19 57M

Dimenzije

Skupna dolžina 2175 mm
Skupna širina 825 mm
Skupna višina 1285 mm
Višina sedeža 970 mm
Medosna razdalja 1475 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 335 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 106 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 6.2L
Prostornina rezervoarja za olje 0.95L
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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