
Performanță de
motocros, rezistență
de enduro.
Noul WR250F este creat pentru a face valuri în lumea

enduro și schimbă modul în care este privită clasa de 250

cmc în 4 timpi. Bene ciind de cea mai recentă tehnologie

de motocros de la modelul YZ250F Yamaha câștigător de

Grand Prix și echipată cu o serie de caracteristici

speci ce pentru enduro, este una dintre cele mai

incitante motociclete ale deceniului.

Propulsat de motorul YZ250F mai puternic echipat cu o

admisie mai lată, un arbore cu came de eșapament

repro lat și o unitate ECU nouă, acesta este cel mai rapid

model WR250F. Iar datorită șasiului din aluminiu ra nat, în

stilul motocrosului, care a fost special reglat pentru

cerințele unice din enduro - precum și datorită frânei față

pe disc nouă, de 270 mm - această nouă motocicletă este

acum în altă ligă.

De asemenea, bene ciază de un aspect „complet din

fabrică” cu noul  nisaj Icon Blue și este destul de

inteligentă. Conectivitatea wireless la bord îți permite să

reglezi  n…

Motor mai puternic de tip YZ250F

Cadru cu traversă din aluminiu în stilul

YZ250F

Reglare a motorului de pe smartphone

cu aplicația Yamaha Power Tuner

Frână față de înaltă performanță, tip

YZ250F

Suspensie de top în industrie

A șaj LCD nou, compact,

multifuncțional

Ambreiaj ușor ș i durabil

Transmisie cu 6 viteze ș i raport larg

Comutator de mapare a motorului cu

2 moduri

Rezervor mare de carburant, 7,9 litri

Centru de greutate echilibrat pentru

manevrare agilă ş i uşoară

Culoare dinamică Icon Blue

WR250F



Performanță de motocros, rezistență de
enduro.
puterea motorului utilizând smartphone-ul, iar noul multimetru compact îți comunică ceea ce trebuie

să știi. Iar cu nivelul mai ridicat de performanță în motocros combinat cu legendara rezistență enduro,

cea mai recentă generație de WR250F este pachetul suprem pentru teren accidentat.

Yamaha WR250F devine mai puternică și mai precisă pentru noul sezon, cu o întreagă gamă de

tehnologii avansate de la modelul de motocros YZ250F, câștigător de Grand Prix. Cu un motor nou

proiectat de înaltă performanță și un șasiu din aluminiu special adaptat, cea mai recentă versiune de

WR250F este construită pentru rapiditate.

O nouă chiulasă de tip YZ250F, cu un port de admisie mai lat și un nou arbore cu came de evacuare

oferă performanțe mai rapide la turații medii și mari, păstrând cuplul puternic la turație joasă de pe

WR250F; iar un nou cadru ușor cu traversă din aluminiu preluat de la modelul de motocros Yamaha a

fost reglat pentru enduro pentru a oferi o rigiditate echilibrată, pentru un răspuns mai precis pe

teren accidentat.

Sistemul de frânare față mai ușor și mai puternic oferă un control suprem, iar caracteristicile speciale

de enduro includ un nou contor multifuncțional și un design revizuit al evacuării și tobei de

eșapament. Ambreiajul ușor și transmisia cu 6 viteze și raport larg sunt pregătite pentru cele mai

extreme provocări; iar cu aplicația pentru smartphone Power Tuner și un comutator de mapare a

motorului cu 2 moduri, inteligentul model WR250F poate   con gurat să stăpânească practic orice

condiții de pilotare.
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Motor mai puternic de tip
YZ250F

Cel mai recent model WR250F este dotat

cu un motor nou mai puternic, de înaltă

tehnologie, inspirat de cel al modelului

YZ250F, câștigător de Grand Prix.

Prevăzut cu o chiulasă nouă, cu un port de

admisie mai larg, pentru o e ciență

sporită în timpul utilizării, precum și cu un

nou arbore cu came de eșapament și

setări ECU speci ce enduro, acest motor

de tip motocros oferă performanțe mult

mai bune în zona de turații medii și

superioare, păstrând puterea de tracțiune

la turații joase de pe WR250F.

Cadru cu traversă din aluminiu
în stilul YZ250F

Fabricat prin procesul CF unic de la

Yamaha de turnare sub presiune, noul

cadru de pe WR250F provine direct de la

modelul câștigător YZ250F, care a fost

una dintre motocicletele cele mai

dominante în Europa și SUA. Acest cadru

rezistent și ușor cu traversă din aluminiu

are pereți cu grosimi diferite, care oferă o

rigiditate echilibrată reglată special

pentru cele mai ridicate niveluri de

răspuns.

Reglare a motorului de pe
smartphone

Utilizând aplicația pentru smartphone

Power Tuner de la Yamaha, poți regla  n

puterea motorului WR250F prin

conectivitatea wireless de la bord. Acest

sistem ușor de utilizat îți permite să creezi

propriile setări preferate de injecție de

combustibil și de sincronizare a aprinderii,

pentru a se potrivi diferitelor condiții de

pistă și vreme. Și ai posibilitatea să

vizualizezi și să partajezi jurnalele de curse,

diagnosticele de motor, monitorizarea în

timp real și caracteristicile de rezervă ale

datelor.

Frână față de înaltă
performanță, tip YZ250F

Cu un etrier compact cu pistoane de

diametru mare, precum și cu plăcuțe

speciale cu frecare ridicată, care asigură o

suprafață de contact mare cu rotorul, noua

frână față de 270 mm a modelului WR250F

îți permite să economisești timp prețios pe

secțiuni înguste și îți oferă un grad ridicat

de control.

Suspensie de top în industrie

WR250F este echipată cu cele mai bune

furci față cu arc elicoidal KYB de 43 mm

din clasa sa, cu sistem de amortizare

sensibile la viteză și are supape speciale

pentru enduro pentru direcție agilă și

amortizare remarcabilă a denivelărilor la

orice viteză. Și, având un arc foarte ușor

și un rezervor de mare capacitate,

amortizorul spate contribuie la greutatea

redusă a WR250F și își rea rmă reputația

ca  ind una dintre cele mai bune

motociclete de enduro în ceea ce privește

manevrabilitatea.

A șaj nou, compact,
multifuncțional

A șajul multifuncțional compact nou

proiectat îți oferă toate informațiile de care

ai nevoie pe circuit sau pe traseu. A șajul

LCD cu contrast ridicat include un

tahometru, două totalizatoare, ceas și

cronometru și lumina de avertizare pentru

nivelul scăzut de combustibil, iar indicatorul

pentru consumul de combustibil îți permite

să plani ci cu precizie opririle pentru

alimentare.
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Motor

Tip motor 4-supape, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, Monocilindru
Capacitate cilindrică 250cc
Alezaj X Cursă 77,0 x 53,6 mm
Compresie 13,8 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Carburator Injecţie de carburant

Şasiu

Cadru Bară dublă din aluminiu
Unghi rolă de direcţie 27º10
Traseu 116 mm

Sistem suspensie faţă
KYB® fork, fully adjustable inverted twin chamber with
speed sensitive travel

Sistem suspensie spate (suspensie tip braţ), Basculă
Cursă faţă 310 mm
Cursă spate 317 mm
Frână faţă Hydraulic single disc brake, Ø270 mm
Frână spate Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Anvelopă faţă 90/90-21 54R Tube type
Anvelopă spate 140/80-18 70R Tube type

Dimensiuni

Lungime totală 2.175 mm
Lăţime totală 825 mm
Înălţime totală 1.270 mm
Înălţimea scaunelor 955 mm
Baza roţilor 1.480 mm
Gardă minimă la sol 320 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 115 kg
Capacitate rezervor carburant 7,9 L
Capacitate rezervor ulei 0,95 L
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Modelele WR450F și WR250F 2022 vor   disponibile numai cu speci cații de curse, pentru utilizare pe

circuite închise, în zone private și la evenimente speci ce, în care este permisă participarea vehiculelor

neînregistrate. Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să

pilotezi cu prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate pot prezenta un

pilot profesionist care evoluează în condiții controlate sau pe circuit închis. Unitatea a șată în imagini

poate   echipată cu accesorii Yamaha originale și/sau accesorii care nu se a ă sub marca Yamaha, care

pot   destinate utilizării doar pe circuit închis. Toate informațiile sunt oferite cu titlu ilustrativ.

Caracteristicile și aspectul produselor Yamaha, ale accesoriilor Yamaha și ale accesoriilor fără marca

Yamaha pot   modi cate fără înștiințare prealabilă. Accesoriile care nu se a ă sub marca Yamaha sunt

dezvoltate și produse în întregime de terți renumiți. Yamaha nu garantează disponibilitatea pe piețele

locale a produselor și a accesoriilor a șate. Este posibil ca gama de produse și accesorii să  e limitată în

unele țări. Yamaha are dreptul de a întrerupe fabricarea produselor și a accesoriilor fără înștiințare

prealabilă. Unde este cazul, prețurile produselor și accesoriilor Yamaha pot varia, în funcție de cerințele și

condițiile locale. Niciun drept nu poate   obținut din aceste informații. Pentru mai multe detalii și

disponibilitate, contactați distribuitorul local Yamaha.

Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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