YZ250F

Múld felül a
vetélytársakat.
A motokrossz az egyik legkeményebb sport jelenleg. Ha
sikerekre vágysz, minden lehetőséget meg kell ragadnod
a teljesítményed fokozása érdekében. Mert minden
másodperc számít. Az YZ250F fordított hengerfejes
motorja nyerő gyorsulást és azonnali erőt biztosít, amely
lehetővé teszi, hogy folyamatosan felülmúld a
vetélytársakat.
Az YZ250F első villái új, alacsony sebességű csillapítási
beállításokkal rendelkeznek a rugalmasabb
kezelhetőség érdekében, míg a hátsó kerék szélesebb
felnit és gumiabroncsot, valamint könnyebb kerékagyat
és átdolgozott küllőmintázatot kapott. Az új hátsó
lánckerékkel, aranyszínű lánccal és könnyű alumínium
alvázzal felszerelt YZ250F motoron megvan minden, ami
a dobogóhoz kell.
A pályafelület vagy az időjárás megváltozásakor a Yamaha
Power Tuner alkalmazás lehetővé teszi az YZ250F
motorkarakterének beállítását a simától az agresszív
körülményekig, így mindegyikhez igazodni tudsz. Az ECU
kapcsolóval állítható programozás a legjobb módja
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YZ250F
Múld felül a vetélytársakat.
A kiemelkedő versenymúlttal, amely magában foglalja a számos MX2 Grand Prix futamgyőzelmet,
valamint egy sor 250 Supercross címet az USA-ban, az YZ250F győzelemre született. Ez a csökkentett
rugózatlan tömeggel és ki nomult felfüggesztési teljesítménnyel rendelkező csúcstechnológiás
motokrossz gép pontosabb, gyorsabb és simább – készen áll a dobogós helyezésre.
Az YZ250F egyik legfontosabb jellemzője a 250 cm³-es, csúcstechnológiás, fordított hengerfejes
motor. Egyedülálló elülső légbeömlője friss levegőt juttatt az üzemanyag-befecskendezőbe, ezáltal
nyerő gyorsulást és azonnali erőt biztosít bármikor, amikor szükséged van rá. A kompakt
motorelrendezés pedig jelentősen hozzájárul a motor agilis kezeléséhez a központi súlyelosztás
révén.
A pályafelület és az időjárás megváltozásakor a Power Tuner alkalmazás lehetővé teszi az YZ250F
motorbeállításainak módosítását a simától és az agresszív körülményekig. Az SSS (Speed Sensitive
System) első villák és a versenyeken már bizonyított monocross felfüggesztés új, alacsony sebességű
csillapítási beállításokkal rendelkezik – míg a ki nomult alumínium alváz a beépített merevségi
egyensúllyal rengeteg visszajelzést ad. Gyors, agilis és intelligens: a hangolható YZ250F úgy lett
kialakítva, hogy minden pályán a legjobb teljesítményt nyújtsa.

YZ250F

Továbbfejlesztett
felfüggesztési beállítások
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MX2-győztes motor-kialakítás
A nagy hatékonyságú elülső légbeömlőnek
köszönhetően ez az erős motor technológiai
szempontból az egyik legfejlettebb
kialakítással rendelkezik az osztályban.
Félelmetes versenymúltja számos
versenygyőzelmet és címet tartalmaz – így
biztosra veheted, hogy az YZ250F fordított
hengerfejes motorja rendelkezik a
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Szélesebb hátsó felni és
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Új gra ka és kétárnyalatú
karosszéria

Az YZ250F egy új, szélesebb, 2,15 colos
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YZ250F a pályán és a kifutóban is
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formázáskor rögzített gra kával érkezik,
amely tartósan jól néz ki.

Kormányra szerelt két
üzemmódú kapcsoló
Miután kiválasztottad az igényeidnek
megfelelő két motorprogramot, és a Power
Tuner alkalmazás segítségével
előprogramoztad azokat a motorozáshoz, a
kormányrúdra szerelt kapcsolóval ki tudod
választani a megfelelőt. A menet közbeni
szabályozási lehetőség lehetővé teszi az
azonnali programváltást – a gázkar
segítségével – vezetés közben, hogy minden
körülmények között biztosítsa a tökéletes
irányítást.

YZ250F
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Karburátor

1-Cylinder, DOHC, 4 szelepes, 4 ütemű,
Folyadékhűtéses
250cc
77,0 x 53,6 mm
13,8 : 1
Nedves karter
Olajban futó, Többtárcsás
TCI
Elektromos
5 sebességes, Állandó áttételű
Láncos
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Félkettős bölcső
26° 50
119 mm
Upside-down telescopic fork
karos felfüggesztés, Lengőkaros
310 mm
317 mm
Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
80/100-21 51M Tube type
110/90-19 62M Tube type

Motor típusa

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

2.175 mm
825 mm
1.285 mm
970 mm
1.475 mm
335 mm
106 kg
6,2 L
0,95 L

YZ250F
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

