
Motokrosový výkon,
enduro vytrvalosť.
Nový model WR250F je pripravený otriasť základmi

enduro sveta a zmeniť spôsob, akým sa pozeráte na

triedu 4-taktov s objemom 250 cm3. Je to jeden z

najzaujímavejších motocyklov tohto desaťročia, ktorý

využíva najmodernejšiu motokrosovú technológiu

doplnenú o množstvo funkcií typických pre enduro.

Vývojový tím spoločnosti Yamaha sa rozhodol postaviť

nový typ stroja, ktorý by mal byť jedným z najľahších,

najrýchlejších a najsilnejších v tejto kategórii. Z víťazného

modelu YZ250F si tím vzal agresivitu, rýchlosť a obratnosť

a potom pokračoval v zlepšovaní vysokovýkonného

motora s otočenou hlavou a v jemnom doladení ľahkého

hliníkového rámu.

Široký rozsah lineárneho krútiaceho momentu a

extrémne citlivé riadenie z neho robia ideálny motocykel

pre pretekárov a rekreačných jazdcov. Inteligentná

technológia vám umožňuje doladiť motor pomocou

smartfónu. Vďaka svojej motokrosovej výkonnosti a

vytrvalosti predstavuje nová generácia modelu WR250F

dokonalý stroj do terénu.

Nový vysokovýkonný motor

Nové ladenie motora pomocou

smartfónu

2-režimový prepínač máp motora

Ľahš ia a robustnejš ia spojka

6-stupňová prevodovka s dlhými

prevodmi

Štartovací motor podporujúci

centralizáciu hmotnosti

Nový hliníkový rám na ostrejš ie riadenie

Špičkové odpruženie

Nové štíhlejš ie línie kapotáže

Väčšia klzná doska

Väčšia palivová nádrž s objemom 7,9

litra

Nižšie, plochejš ie a štíhlejš ie sedadlo

WR250F



Motokrosový výkon, enduro vytrvalosť.
Táto nová generácia terénnych súťažných strojov vám poskytne motokrosový výkon s všestrannosťou

enduro. Pri vývoji jeho nového vysokovýkonného motora sme sa priamo inšpirovali mimoriadne

výkonnou pretekárskou jednotkou YZ250F Yamaha a vylepšili sme ho tak, aby vám poskytoval vyššiu

úroveň krútiaceho momentu v nízkych až stredných otáčkach a špičkový výkon vo vysokých otáčkach.

Je vybavený novým kompaktným elektrickým štartérom, ktorý umožňuje veľmi rýchly štart –

robustnejšia spojka a 6-stupňová prevodovka s dlhými prevodmi zvládnu aj tie najnáročnejšie terény.

Vďaka vstavanej sieti Wi-Fi je možné inteligentný nový model WR250F ľahko vyladiť pomocou aplikácie

Power Tuner v smartfóne.

Pokiaľ ide o výkon riadenia, nový model WR250F predstavuje úplne inú ligu. Nový ľahký hliníkový

kolískový rám inšpirovaný modelom YZ250F má prepracovanú tuhosť, ktorá umožňuje dosiahnuť

jazdné vlastnosti ostré ako britva a bezpečnú stabilitu – a špičkové odpruženie sa ešte väčšmi

vylepšilo s cieľom zaistiť výnimočnú jazdu v každej rýchlosti.
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Nový vysokovýkonný motor

Najnovšiu generáciu modelu WR250F

poháňa úplne nový motor vyvinutý z

víťaznej jednotky modelu YZ250F. Tento

vysokovýkonný motor s vysokým

kompresným piestom, časovaním ventilov

špeci ckým pre enduro, prepracovaným

portovaním, novým vstrekovacím ventilom

s 12 otvormi a prepracovaným sacím

lievikom poskytuje silnejší krútiaci

moment v celom rozsahu otáčok.

Nový hliníkový rám na ostrejšie
riadenie

Vďaka konštrukcii špeci ckej pre enduro

poskytuje nový dvojitý kolískový rám

inšpirovaný modelom YZ250F ostrejšie

riadenie v celom rade jazdných podmienok.

Tento pevný a ľahký ohybný rám vybavený

špeciálnymi konzolami na upevnenie

motora, ktoré zaisťujú jazdcovi lepšiu

odozvu riadenia, vám poskytuje vynikajúcu

 exibilitu a spoľahlivú stabilitu.

Nové ladenie motora pomocou
smartfónu

Teraz môžete doladiť model WR250F

pomocou vstavaného Wi-Fi pripojenia a

aplikácie Yamaha Power Tuner pre

smartfóny. Tento ľahko použiteľný systém

vám umožňuje vytvoriť si preferované

nastavenie vstrekovania paliva a

zapaľovania tak, aby vyhovovalo rôznym

tratiam a poveternostným podmienkam.

Navyše si môžete prezerať a zdieľať

protokoly o pretekoch a využívať

diagnostiku motora, monitorovanie v

reálnom čase a zálohovanie údajov.

Špičkové odpruženie

Najnovšie predné vidlice inšpirované

modelom YZ250F s rúrkami s väčším 25

mm priemerom a novými ventilmi,

poskytujú vynikajúci výkon s citlivou

odozvou na rýchlosť. Vďaka ľahkej pružine

a väčšiemu objemu nádržky nový zadný

tlmič prispieva k zníženiu hmotnosti

stroja WR250F a zdôrazňuje jeho povesť

jedného z enduro motocyklov s tými

najlepšími jazdnými vlastnosťami.

Ľahšia a robustnejšia spojka

Jazda na stroji enduro je jednou z

najťažších skúšok akejkoľvek prevodovky,

ale s novo vyvinutou spojkou modelu

WR250F ste vybavení na zvládnutie toho

najextrémnejšieho terénu. Robustná a

ľahká spojka vybavená špeciálnymi

ryhovanými trecími lamelami poskytuje

konzistentný výkon počas celého dňa.

6-stupňová prevodovka s dlhými
prevodmi

Motor novej generácie je vybavený špeciálne

vyvinutou 6-stupňovou prevodovkou s dlhými

prevodmi, ktorá robí z modelu WR250F jeden

z najschopnejších a najuniverzálnejších

enduro strojov. Od pomalých technických

tratí po jazdu vo vysokej rýchlosti – táto

odolná prevodovka umožňuje dosiahnuť

optimálny výkon.
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Motor

Typ motora
Jednoválec, Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový,
DOHC

Zdvihový objem 250cc
Vŕtanie x zdvih 77.0 mm x 53.6 mm
Kompresný pomer 13.8 : 1
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozok

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Predný zdvih 27º10
Uhol sklonu 116mm
Systém zadného odpruženia KYB® sprint-type fork
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 317 mm
Predná brzda Single Disc, Ø270 mm
Zadná brzda Single Disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 90/90-21 54M
Zadná pneumatika 130/90-18 69M

Rozmery

Celková dĺžka 2,175 mm
Celková šírka 825 mm
Celková výška 1,270 mm
Výška sedadla 955 mm
Rázvor kolies 1,480 mm
Minimálna svetlá výška 320 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 115 kg
Kapacita palivové nádrže 7.9litres
Kapacita olejové nádrže 0.95litres
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Modely WR450F a WR250F na rok 2020 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení bez homologizácie EU 4

určené na uzavreté okruhy, do súkromných priestorov a na osobitné podujatia, kde je povolená účasť na

vozidlách bez registrácie. 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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