
Надхитрете
опонентите.
Мотокросът е един от най-трудните спортове. Ако искате

да успеете, трябва да се възползвате от всяка

възможност да подсилите представянето си. Защото

всяка секунда е от значение. А двигателят с обърната

глава на YZ250F осигурява спечелено предимство при

ускоряване и незабавна мощност, което ви позволява

постоянно да надхитрявате опонентите.

Предните вилки на YZ250F се отличават с нови настройки

за поглъщане на вибрации при ниска скорост за по-

отзивчиво управление, докато задното колело разполага

с по-широка джанта и гума, както и с по-лека главина и

преработена шарка на спиците. А с новия заден венец и

веригата в златист цвят и леко алуминиево шаси, YZ250F

има всичко необходимо, за да стигне до зоната на

победата – victorYZone.

Когато повърхността на пистата или времето се

променят, приложението Yamaha Power Tuner ви

позволява да регулирате характера на двигателя на

YZ250F от гладък до агресивен, за да отговарят на…

Подобрени настройки на предното и

задното окачване

Нови леки компоненти на шасито

По-широка задна джанта и гума

Дизайн на двигателя за спечелване

на MX2

Нови графични елементи и цветове на

корпуса в два нюанса

Превключвател на кормилото за

смяна на 2 режима на двигателя

Спирачен апарат с големи бутала

Олекотена рама с алуминиеви

профили

Лесно за използване приложение

Power Tuner
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Надхитрете опонентите.
различните условия. С избираем мапинг чрез превключвателя на ECU това е най-добрият начин да се

уверите, че винаги можете да извлечете най-доброто представяне от вашия YZ250F.

С изключителни спортни постижения, които включват многобройни победи в състезанието MX2 Grand

Prix, както и поредица от титли в 250 Supercross в САЩ, YZ250F е роден за победа. А със своето

намалено неподресорно тегло и усъвършенствани характеристики на окачването, това

високотехнологично „оръжие“ за мотокрос е по-елегантно, по-бързо и по-гладко – готово да покори

почетната стълбичка.

Ключова характеристика на YZ250F е високотехнологичният 250-кубиков двигател с обърната глава.

Уникалният насочен напред смукателен отвор вкарва свеж въздух в горивния инжектор, за да ви

осигури спечелено предимство при ускорение и незабавна мощност, когато имате нужда. И това

компактно оформление на двигателя допринася значително за пъргавото управление на мотоциклета

чрез изместване на тежестта към средата.

Когато повърхността на пистите или метеорологичните условия се променят, приложението Power

Tuner ви позволява да регулирате настройките на двигателя на YZ250F от гладки до агресивни.

Предните вилки SSS (Speed Sensitive System) и доказаното в състезания окачване Monocross се

отличават с нови настройки на поглъщането на вибрации при ниска скорост, докато

усъвършенстваното алуминиево шаси с вградения си баланс на твърдост осигурява значителна

обратна връзка. Бърз, пъргав и интелигентен, YZ250F с възможност за настройване е създаден, за да

осигури максимална производителност на всяка писта.
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Подобрени настройки на
окачването

Предните вилки SSS (Speed Sensitive

System) на YZ250F са сред най-добрите

в  класа си и разполагат с нови

настройки за поглъщане на вибрациите

при ниска скорост за по-отзивчиво

управление. Нови настройки за

окачването се използват  и в  задната

система Monocross, за да се осигури

подобрено сцепление и по-добро

усещане.

Нови леки компоненти на
шасито

Предприети са различни мерки, за да се

постигне възможно най-ниско

неподресорно тегло за още по-

отзивчиви характеристики на шасито.

Нова лека задна главина, както и

преработена верига допринасят за

намаляване на теглото на най-новия

модел.

Дизайн на двигателя за
спечелване на MX2

Със своя високоефективен насочен

напред смукателен отвор този ненаситен

двигател е един от най- технологично

усъвършенстваните дизайни в  класа.

Забележителните му състезателни

постижения включват многобройни

победи и титли, така  че можете да бъдете

сигурни, че двигателят с обърната глава

на YZ250F има всички характеристики,

използваемост и издръжливост, от които

се нуждаете, за да спечелите.

По-широка задна джанта и
гума

YZ250F е снабден с нова по-широка

2,15-инчова задна джанта, която е

оборудвана с по-широка  задна гума

110/90-19, която приляга по-ефективно

за повишено сцепление и повече

ефективност за спечелено предимство

от първите метри след старта.

Нови графични елементи и
цветове на корпуса в два
нюанса

Със сини джанти и каросерия Icon Blue

в  два нюанса YZ250F изглежда по-добре

от всякога на пистата и в  бокса. И  за да

направи стила още по-елегантен, най-

новият модел се предлага с нови

графични елементи, формовани в

корпуса, които изглеждат добре по-

дълго време.

Превключвател на кормилото
за смяна на 2 мапинг режима

След като изберете две предпочитани

карти за мощността на двигателя и

предварително ги заредите за

състезателния сезон с приложението

Power Tuner, можете да избирате мапинг

чрез монтирания на ръкохватката

превключвател. Тази настройка  по време

на каране дава възможност да променяте

режима на мапинг – с отнета газ – докато

карате, което ви предоставя върховен

контрол във всякакви условия.
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Двигател

Тип на двигателя
1-Cylinder, DOHC, 4-клапанов, 4-тактов, с водно
охлаждане

Кубатура 250cc
Диаметър х ход 77,0 x 53,6 mm
Степен на сгъстяване 13,8 : 1
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия 5-степенна, Постоянно зацепена
Крайна предавка Верига
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Полу-двойна вилка
Ъгъл на вертикално отклонение 26° 50
Следа 119 mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork
Система на задното очакване шарнирно окачване, Плаващо рамо
Преден ход 310 mm
Заден ход 317 mm
Предна спирачка Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Задна спирачка Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Предна гума 80/100-21 51M Tube type
Задна гума 110/90-19 62M Tube type

Размери

Обща дължина 2.175 mm
Обща ширина 825 mm
Обща височина 1.285 mm
Височина на седалката 970 mm
Колесна база 1.475 mm
Минимален просвет 335 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

106 kg

Капацитет на горивен резервоар 6,2 L
Капацитет на маслен резервоар 0,95 L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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