
Motokrosový výkon,
enduro vytrvalosť.
Model WR250F je pripravený otriasť základmi enduro

sveta a zmeniť spôsob, akým sa pozeráte na triedu 4-

taktov s objemom 250 cm3. Vďaka najmodernejšej

motokrosovej technológii z víťazného modelu YZ250F

značky Yamaha v pretekoch Grand Prix a radu

špeci ckých enduro funkcií ide o jeden z najúžasnejších

motocyklov desaťročia.

Model poháňa výkonnejší motor YZ250F, ktorý má vo

výbave širší sací otvor, prepracovaný pro l vačkového

hriadeľa výfuku a novú jednotku ECU. Ide o vôbec

najrýchlejší model WR250F v našej histórii. Vďaka

vylepšenému hliníkovému šasi podvozka v

motokrosovom štýle, ktorý je špeciálne vyladený s

dôrazom na jedinečné požiadavky endura, a aj nové

kotúčové brzdy s priemerom 270 mm predstavuje tento

nový motocykel úplne novú ligu.

Popri tom, že v novom prevedení Icon Blue má úplný

továrenský vzhľad, je tiež veľmi inteligentný. Integrované

bezdrôtové pripojenie znamená, že môžete výkon

motora doladiť pomocou smartfónu a nový kompaktný

Výkonnejš í motor typu YZ250F

Hliníkový kolískový rám v štýle YZ250F

Doladenie motora smartfónom

pomocou aplikácie Yamaha Power

Tuner

Vysokovýkonná predná brzda typu

YZ250F

Špičkové odpruženie

Nový kompaktný multifunkčný LCD

displej

Ľahká a odolná spojka

6-stupňová prevodovka s dlhými

prevodmi

2-režimový prepínač máp motora

Veľká 7,9-litrová palivová nádrž

Vyváženie hmotnosti pre ľahké

a svižnejš ie ovládanie

Dynamické prevedenie Icon Blue
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Motokrosový výkon, enduro vytrvalosť.
úroveň motokrosového výkonu v kombinácii s legendárnou vytrvalosťou endura zaisťuje, že najnovšia

generácia modelu WR250F je dokonalým riešením do terénu.

Yamaha WR250F bude v novej sezóne výkonnejšia a agresívnejšia vďaka celému radu najnovších

pokročilých technológií z motokrosového motocykla YZ250F, ktorý uspel v pretekoch Grand Prix.

Vďaka novo navrhnutému vysokovýkonnému motoru a špeciálne upravenému hliníkovému šasi je

najnovší motocykel WR250F stvorený pre rýchlosť.

Nová hlava valcov typu YZ250F s širším otvorom nasávania a novým vačkovým hriadeľom výfuku

poskytuje silnejší výkon v nízkych a stredných otáčkach a súčasne umožňuje modelu WR250F zachovať

si vysoký krútiaci moment v nízkych otáčkach. Nový odľahčený hliníkový kolískový rám z

motokrosového motocykla Yamaha bol optimalizovaný pre enduro a poskytuje správne vyváženie

tuhosti na zaistenie vyššej presnosti a lepšej odozvy na povrch pri jazde v náročnom teréne.

Ľahší a výkonnejší predný brzdový systém umožňuje dosiahnuť maximálnu ovládateľnosť. Špeciálne

enduro funkcie zahŕňajú nový multifunkčný displej a prepracovanú konštrukciu výfuku a tlmiča. Ľahká

spojka a 6-stupňová prevodovka s dlhým sprevodovaním sú pripravené na tie najextrémnejšie výzvy a

vďaka aplikácii pre smartfóny Power Tuner a 2-polohovému prepínaču režimov motora možno

inteligentný model WR250F nastaviť tak, aby si poradil s prakticky ľubovoľnými jazdnými podmienkami.
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Výkonnejší motor typu YZ250F

Najnovší model WR250F prichádza s

výkonnejším špičkovým motorom, ktorý

priamo nadväzuje na model YZ250F, ktorý

zaznamenal víťazstvá na pretekoch Grand

Prix. Vďaka novej hlave valcov s širším

sacím otvorom na zaistenie vyššej

účinnosti a aj novému vačkovému hriadeľu

výfuku a špeci ckému nastaveniu

jednotky ECU pre enduro vám tento

motokrosový motor poskytne omnoho

vyšší výkon v nízkych a stredných

otáčkach a zároveň si zachováva vysoký

ťah v nízkych otáčkach typický pre model

WR250F.

Hliníkový kolískový rám v štýle
YZ250F

Nový rám WR250F, ktorý Yamaha vyrába s

využitím unikátneho procesu liatia pod

tlakom, priamo vychádza z víťazného

modelu YZ250F, ktorý dominuje sektoru

motocyklov v Európe a USA. Tento pevný a

odľahčený hliníkový kolískový rám má

steny s rôznymi hrúbkami, ktoré

prispievajú k špeciálne vyváženej tuhosti

na zaistenie maximálneho kopírovania

povrchu.

Ladenie motora pomocou
smartfónu

V aplikácii pre smartfóny Yamaha Power

Tuner možno doladiť charakter výkonu

motora WR250F pomocou integrovaného

bezdrôtového pripojenia. 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.

Vysokovýkonná predná brzda
typu YZ250F

Nová výkonná predná kotúčová brzda

WR250F s priemerom 270 mm, ktorá je

vybavená kompaktným strmeňom s

piestikmi s veľkým priemerom a aj

špeciálnymi brzdovými doštičkami s

vysokým trením, ktoré majú veľkú styčnú

plochu s rotorom, šetrí drahocenný čas v

ostrých zákrutách a zaisťuje vysokú

ovládateľnosť.

Špičkové odpruženie

Motocykel WR250F je vybavený tou

najlepšou obrátenou odpruženou vidlicou

typu KYB® vo svojej triede s tlmiacim

systémom citlivým na rýchlosť a má

špeciálne enduro ventily na svižné

riadenie a vynikajúcu absorpciou nárazov

vo všetkých rýchlostiach. Vďaka ľahkej

pružine a veľkému objemu nádržky zadný

tlmič prispieva k nízkej hmotnosti stroja

WR250F a zdôrazňuje jeho povesť jedného

z enduro motocyklov s tými najlepšími

jazdnými vlastnosťami.

Nový kompaktný multifunkčný
displej

Kompaktný a novo navrhnutý multifunkčný

displej vám poskytne všetky potrebné

informácie na trati aj v teréne. LCD displej s

vysokým kontrastom obsahuje počítadlo

najazdených kilometrov, dve denné počítadla

kilometrov, hodiny, časovač/stopky a

výstražnú kontrolku nízkeho stavu paliva.

Indikátor spotreby paliva navyše umožňuje

presne naplánovať zastávky na

natankovanie.
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Motor

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

Zdvihový objem 250cc
Vŕtanie x zdvih 77,0 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 hliníkový, dvojitý kolébkový
Predný zdvih 27º10
Uhol sklonu 116 mm

Systém zadného odpruženia
KYB® fork, fully adjustable inverted twin chamber with
speed sensitive travel

Systém predného odpruženia (kĺbové odpruženie), kyvná vidlica
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 317 mm
Predná brzda Hydraulic single disc brake, Ø270 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Predná pneumatika 90/90-21 54R Tube type
Zadná pneumatika 140/80-18 70R Tube type

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 7,9 L
Kapacita olejové nádrže 0,95 L
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Modely WR450F a WR250F na rok 2022 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení a sú 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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