
Eksplozivna moč in
lahkotna okretnost
Za številne vnete profesionalne in ljubiteljske

motokrosiste je YZ250 edini motor MX. Legendarni

motokros motor bolj kot vsi drugi modeli odraža pravi

duh motokrosa.

Drzen oklep tega 2-taktnega legendarnega motorja

poskrbi za sodoben tovarniški izgled. Za zmogljivo

upravljanje je YZ250 opremljen z 48 mm sprednjimi

vilicami ter sistemom zadnjega vzmetenja Monocross, ki

smo ga prevzeli od naših najnovejših modelov YZ-F.

Z eksplozivno močjo in okretnim upravljanjem, silnim

zvokom agregata ter izrazitim vonjem izpuha vas bo

najnovejši 2-taktni motor YZ250 navdušil v vseh pogledih.

Povsem vas bo prevzel!

250 cm3 2-taktni agregat eksplozivnih

zmogljivosti

Lahka aluminijasta šasija s poldvojno

kletko

Takojšnja moč in okretno upravljanje

48 mm vilice YZ-F, ločena funkcija za

zrak/olje

Sistem zadnjega vzmetenja Monocross

YZ-F

Drzen oklep za vitek in sodoben videz

Mehanizem za hitro nastavitev sklopke

Širše opore za stopala za boljš i nadzor

Tehnologija 2-taktnega agregata za

enostavnejše vzdrževanje

Enostavno prilagodljiv 38 mm uplinjač

Keihin

Sistem YPVS za povečanje navora

Na voljo je številna originalna dodatna

oprema

YZ250



Eksplozivna moč in lahkotna okretnost
Če se že nekaj časa ukvarjate z motokrosom, gotovo veste, da so motorji YZ250 dosegli izjemno veliko

uspehov. Čistokrvni tekmovalni motor je osvojil praktično vse pomembne dirke v motokrosu in

superkrosu.

YZ250 z eksplozivnim in zmogljivim agregatom ter lahko šasijo iz aluminija uporabljajo številni

motoristi, ki so odraščali z 2-taktnimi motorji. Pritegnil je pozornost tudi mlajših motoristov nove

generacije, ki si želijo predvsem dirkati.

Motor s sodobnim tovarniškim in vitkejšim videzom se ujema s privlačnim oklepom – z vilicami YZ-F in

zadnjim vzmetenjem je YZ250 pripravljen na zmage.

YZ250

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



Izrazit oklep in drzna gra ka

2-taktni motor YZ250 ima sodoben oklep

in gra ko, ki mu dajeta lahkoten in

prenovljen videz. Blatniki in zaščite vilic

poskrbijo za izrazitejši videz, stranski

pokrovi in sedežna prevleka pa poudarjajo

prenovljen izgled. Tovarniški videz smo

dopolnili z zračnimi režami z novo gra ko.

48 mm obrnjene vilice YZ-F

Zasnova 48 mm obrnjenih sprednjih vilic je

podobna kot pri 4-taktnih motorjih YZ-F

in ima ločen sistem za zrak/olje, ki

preprečuje vstop zraka v mehanizem in

zagotavlja zanesljivejše blaženje. Vilice

delujejo s posebnimi nastavitvami za

YZ250 ter tako omogočajo natančno in

okretno upravljanje.

Sistem zadnjega vzmetenja
Monocross

Nov motor YZ250 ima sistem zadnjega

vzmetenja Monocross, ki vključuje nihajno

roko, blažilnike in mehanizem vzmetenja kot

pri 4-taktnih modelih YZ-F. Sistem

zagotavlja izjemno učinkovito blaženje ter

dober oprijem za polno mero zmagovalne

zmogljivosti.

Široke opore za stopala

2-taktni motor YZ250 ima številne

značilnosti, ki smo jih prevzeli od

najnovejših 4-taktnih modelov YZ-F.

Široke opore za stopala omogočajo

dodatno oporo za nadzor med agresivno

vožnjo – sodoben mehanizem za

nastavitev sklopke pa omogoča enostavno

prilagajanje napetosti kablov brez vsakega

orodja.

250 cm3 2-taktni agregat s
sistemom YPVS

Eksplozivna moč in velik navor 249 cm3

tekočinsko hlajenega 2-taktnega

agregata sta razlog, da je YZ250 zelo

priljubljen tako med vnetimi motokrosisti

kot med ljubiteljskimi motoristi. Zmogljiv

agregat s 5-stopenjskim menjalnikom, 38

mm uplinjačem in sistemom YPVS za

povečanje navora se hitro odziva na

voznikova dejanja.

Lahek aluminijast okvir s
poldvojno kletko

YZ250 ima kompakten in lahek aluminijast

okvir s poldvojno kletko, ki zagotavlja

idealno trdnost ob neverjetni moči ter

majhni teži. Zaradi aluminijaste šasije in

sistema zadnjega vzmetenja Monocross

motor tehta samo 103 kg, kar pripomore k

izjemni okretnosti.
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Agregat

Tip agregata
Tekočinsko hlajen, 2-taktni, Naprej nagnjen 1-valjni,
Membranski ventil s YPVS

Prostornina 249cc
Vrtina x gib 66.4 mm x 72.0 mm
Kompresijsko razmerje 8.9 ~ 10.6 : 1
Sistem podmazovanja Predmešanica
Tip sklopke Mokra, spiralna vzmet z več diski
Sistem vžiga CDI
Zagon Nožni
Prenos Konstantni, 5-prestav
Končni prenos Veriga
Uplinjač Keihin PWK38S/1

Šasija

Okvir Aluminijast okvir z dvojno kletko
Kot vilice 26º
Predtek 109mm
Sistem prednjega vzmetenja Upside-down telescopic fork
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, link povezava
Hod prednjega vzmetenja 300 mm
Hod zadnjega vzmetenja 315 mm
Prednja zavora Single Disc, Ø250 mm
Zadnja zavora Single Disc, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 80/100-21 51M
Zadnja pnevmatika 110/90-19 62M

Dimenzije

Skupna dolžina 2,147 mm
Skupna širina 827 mm
Skupna višina 1,299 mm
Višina sedeža 976 mm
Medosna razdalja 1,446 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 367 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 103 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 8.0litres
Prostornina rezervoarja za olje 0.8litres
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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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