
Explosieve
motorprestaties en
uiterst wendbaar
Voor veel doorgewinterde coureurs maar ook

recreatierijders is de YZ250 de ultieme MX-machine. Nog

meer dan elk ander model symboliseert deze iconische

motorcrossmachine de ware geest van de motorcross.

Het strakke bodywork geeft deze tweetaktlegende de

uitstraling van een moderne fabrieksmachine. Voor

rijeigenschappen van een echte winnaar is de YZ250

voorzien van een voorvork met 48mm veerpoten en een

Monocross achterwielophanging, overgenomen van

onze nieuwste YZ-F-modellen.

De explosieve motorprestaties en wendbaarheid in

combinatie met een intens motorgeluid en

karakteristieke geur van uitlaatgassen maken de

nieuwste tweetakt YZ250 tot een hartveroverende

machine. Bereid je voor op een nieuwe verslaving!

250 cc tweetaktmotor met explosieve

motorprestaties

Lichtgewicht semi-dubbel aluminium

wiegframe

Levendig motorkarakter en uiterst

wendbaar

YZ-F-type 48 mm voorvork, gescheiden

lucht/olie-functie

YZ-F-type Monocross

achterwielophanging

Strak bodywork met een slanke en

moderne vormgeving

Fast-action

koppelingsstelmechanisme

Bredere voetsteunen voor meer

controle

Tweetakt motortechnologie voor

meer onderhoudsgemak

Eenvoudig afstelbare 38 mm Keihin

carburateur

Koppelverhogend YPVS-systeem

Groot assortiment originele

accessoires leverbaar

YZ250



Explosieve motorprestaties en uiterst
wendbaar
Als je al een tijdje meedraait in de crosswereld, zul je weten dat de YZ250 een nogal indrukwekkende

staat van dienst heeft. Door de jaren heen heeft deze volbloed racer al vrijwel alle belangrijke prijzen

in de motorcross en supercross in de wacht weten te slepen.

Met zijn explosieve motorprestaties en lichtgewicht aluminium frame trekt de YZ250 een trouwe

schare rijders aan die met tweetaktmotoren zijn opgegroeid. Daarnaast heeft deze machine de

aandacht getrokken van een geheel nieuwe generatie jongere rijders die gewoon willen rijden.

De moderne 'fabrieksmotorstyling' en het slanke uiterlijk passen bij het coole bodywork, en met de

voorvork en achterwielophanging van de YZ-F is de nieuwe YZ250 klaar om te winnen!
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Strak bodywork en opvallende
graphics

De tweetakt YZ250 heeft een modern

bodywork en graphics die zorgen voor een

lichte en frisse look. De spatborden en

vorkbeschermers zorgen voor een strakke

uitstraling en de nieuwe zijkappen en

zadelhoes accentueren het frisse design.

Om de moderne 'fabrieksmotorstyling' te

benadrukken, zijn tevens luchthappers

aangebracht met nieuwe graphics.

YZ-F-type 48 mm upside-down
voorvork

Het ontwerp van de 48mm upside-down

voorvork is gelijk aan dat van de YZ-F

viertaktmodellen, met een gescheiden

lucht/oliesysteem dat voorkomt dat er

lucht in de cartridge komt. Dit zorgt voor

een stabielere demping. De nieuwe vork

werkt met speciale instellingen voor de

YZ250 en zorgt voor lichte en wendbare

rijeigenschappen.

Monocross achterwielophanging

De nieuwe YZ250 is voorzien van een

soepele Monocross achterwielophanging die

bestaat uit een swingarm, schokdemper en

stangenstelsel dat is overgenomen van de

viertakt YZ-F 4-machines. Dit systeem

biedt uitstekende schokdempende

eigenschappen en een goede tractie voor

een razendsnelle start.

Brede voetsteunen

De tweetakt YZ250 pro teert van een

reeks kenmerken die rechtstreeks

afkomstig zijn van onze nieuwste YZ-F

viertaktmodellen. De brede voetsteunen

bieden extra ondersteuning voor

beheersbaarheid bij agressief rijden, en er

is ook een moderne koppelingssteller om

speling in de kabel zonder gereedschap

eenvoudig na te stellen.

250 cc tweetaktmotor met
YPVS

De explosieve motorprestaties en het

hoge koppel dat de vloeistofgekoelde 249

cc tweetaktmotor genereert, maken de

YZ250 enorm populair, zowel bij

doorgewinterde crossers als bij freestylers

en recreatierijders. Deze door een 38 mm

carburateur gevoede krachtpatser is

voorzien van Yamaha's koppelverhogende

YPVS en reageert onmiddellijk via de

vijfversnellingsbak op de input van de

rijder.

Lichtgewicht semi-dubbel
aluminium wiegframe

De YZ250 beschikt over een compact en

lichtgewicht semi-dubbel aluminium

wiegframe, dat met een goede

stijfheidsbalans enorme sterkte combineert

met een laag gewicht. Samen met de

Monocross achterwielophanging helpt het

aluminium frame het rijklaargewicht laag te

houden op slechts 103 kg, voor een

uitstekende wendbaarheid.
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Motor

Motortype
Vloeistofgekoeld, 2-takt, Naar voren hellende
ééncilinder, Membraaninlaat met YPVS

Cilinderinhoud 249cc
Boring x slag 66.4 mm x 72.0 mm
Compressieverhouding 8.9 ~ 10.6 : 1
Max. vermogen -
Max. koppel -
Smeersysteem Mengsmering
Type koppeling Nat, meervoudige platen en spiraalveer
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie Constant mesh, 5 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Keihin PWK38S/1

Chassis

Frame Aluminium semi-dubbel wiegframe
Casterhoek 26º
Spoor 109mm
Wielophanging voor Upside-down telescopic fork
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
Veerweg voor 300 mm
Veerweg achter 315 mm
Remmen voor Single Disc, Ø250 mm
Remmen achter Single Disc, Ø245 mm
Bandenmaat voor 80/100-21 51M
Bandenmaat achter 110/90-19 62M

Afmetingen

Totale lengte 2,147 mm
Totale breedte 827 mm
Totale hoogte 1,299 mm
Zithoogte 976 mm
Wielbasis 1,446 mm
Grondspeling 367 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

103 kg

Inhoud brandstoftank 8.0litres
Carterinhoud 0.8litres
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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.
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