
Buďte šikovnejší než
vaši súperi.
Motokros patrí medzi tie najnáročnejšie športy. Ak

chcete uspieť, musíte využiť každú príležitosť na

maximalizáciu svojho výkonu. Ide o každú sekundu. Motor

modelu YZ250F sa vyznačuje obrátenou hlavou valca a

zaistí vám zrýchlenie, vďaka ktorému sa dostanete na

čelo pretekov. Okamžitý výkon vám poskytne trvalú

výhodu pred konkurenciou.

Prednú vidlicu modelu YZ250F charakterizuje nové

nastavenie tlmenia pri nízkej rýchlosti, čo vo výsledku

znamená citlivejšie ovládanie. Zadné koleso navyše

ponúka širší rá k a pneumatiku, ľahší náboj a

prepracované prevedenie lúčov. Keď k tomu pripočítate

nové zadné reťazové koleso, reťaz zlatej farby a

odľahčený hliníkový podvozok, zistíte, že model YZ250F

ponúka všetko, čo potrebujete, aby ste zvíťazili.

Keď dôjde k zmene povrchu alebo počasia, umožňuje

aplikácia Yamaha Power Tuner upraviť charakter motora

modelu YZ250F – od nastavenia vhodného na plynulú

jazdu až po agresívne nastavenie –, aby vyhovoval

rozmanitým…

Vylepšené nastavenie predného

a zadného odpruženia

Nové ľahké súčasti podvozka

Širš í rá k a pneumatika zadného

kolesa

Konštrukcia motora, ktorá slávi úspech

na pretekoch MX2

Nová gra ka a dvojfarebné prevedenie

kapotáže

Prepínač mapovania s 2 režimami

namontovaný na riadidlách

Brzdový strmeň s veľkými piestmi

Ľahký hliníkový kolískový rám

Aplikácia Power Tuner, ktorá sa ľahko

používa
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Buďte šikovnejší než vaši súperi.
podmienkam. Možnosť výberu mapovania prepínačom režimu jednotky ECU je najlepší spôsob, ako

zabezpečiť, že vám váš motocykel YZ250F vždy poskytne optimálny výkon.

Model YZ250F, ktorý sa môže pochváliť vynikajúcimi výsledkami – okrem iného aj početnými

víťazstvami v súťažiach MX2 Grand Prix alebo radom titulov v seriáli 250 Supercross v USA –, bol

vytvorený na to, aby víťazil. Vďaka nižšej neodpruženej hmotnosti a vyladenému výkonu odpruženia

umožňuje táto špičková zbraň na motokros ostrejšiu, rýchlejšiu a plynulejšiu jazdu a je pripravená

podmaniť si stupne víťazov.

Kľúčovým prvkom modelu YZ250F je špičkový motor s obrátenou hlavou valca a objemom 250 cm3.

Jeho jedinečné dopredu orientované nasávanie privádza k vstrekovaču paliva čerstvý vzduch, ktorý

umožňuje dosiahnuť špičkové zrýchlenie a okamžitý výkon vždy, keď to potrebujete. Toto kompaktné

usporiadanie motora umožňuje sústrediť hmotnosť do stredu stroja a významne tým prispieva k jeho

svižnosti a výbornej ovládateľnosti.

Keď dôjde k zmene povrchu alebo počasia, umožňuje aplikácia Power Tuner upraviť nastavenie

motora modelu YZ250F – od nastavenia vhodného pre plynulú jazdu až po agresívne nastavenie.

Predná vidlica so systémom SSS (Speed Sensitive System) a osvedčené odpruženie typu Monocross

ponúkajú novú úpravu tlmenia pri nízkej rýchlosti. So stikovaný hliníkový podvozok s vyváženou

kombináciou tuhosti umožňuje dosiahnuť intenzívnu odozvu. Laditeľný stroj YZ250F je rýchly, svižný,

elegantný. Je navrhnutý s dôrazom na maximálny výkon na každej trati.
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Vylepšené nastavenie
odpruženia

Predná vidlica so systémom SSS (Speed

Sensitive System) modelu YZ250F patrí k

tomu najlepšiemu v danej triede.

Novinkou je zmenené nastavenie tlmenia

pri nízkej rýchlosti, ktoré prináša

citlivejšie riadenie. Nové nastavenie

využíva aj zadné odpruženie typu

Monocross, čo zaistí lepšiu trakciu a

príjemnejšiu jazdu.

Nové ľahké súčasti podvozka

Zrealizovali sme rôzne opatrenia na

zníženie neodpruženej hmotnosti s cieľom

dosiahnuť ešte citlivejšiu odozvu

podvozka. K nižšej hmotnosti najnovšieho

modelu prispieva aj nový odľahčený náboj

zadného kolesa a prepracovaná reťaz.

Konštrukcia motora, ktorá slávi
úspech na pretekoch MX2

Odolný motor je vybavený vysoko účinným

nasávaním smerujúcim dopredu a vo svojej

triede ponúka jednu z technicky

najvyspelejších koncepcií. Impozantné

úspechy tohto motora zahŕňajú početné

víťazstvá a tituly zo súťaží. Preto si môžete

byť istí, že motor stroja YZ250F s obrátenou

hlavou valca prináša výkon, jazdné vlastnosti

aj trvácnosť, ktoré potrebujete k víťazstvu.

Širší rá k a pneumatika
zadného kolesa

Model YZ250F je vybavený novým širším

2,15-palcovým rá kom zadného kolesa, na

ktorom je osadená širšia zadná

pneumatika s rozmerom 110/90-19. Táto

pneumatika ponúka lepšiu trakciu a vyšší

výkon, ktorý vás dostane do čela pretekov.

Nová gra ka a dvojfarebné
prevedenie kapotáže

S modrými rá kmi a dvojfarebným

prevedením kapotáže Icon Blue vyzerá

model YZ250F na trati aj v boxoch výborne

ako vždy. Vylepšenie štýlu najnovšieho

modelu zaisťuje aj nová vylisovaná gra ka,

ktorá si dlhšie zachová skvelý vzhľad.

Prepínač mapovania s 2 režimami
namontovaný na riadidlách

Po výbere dvoch prednostných mapovaní

motora a ich predbežnom načítaní pre

aktuálne plánovanú jazdu pomocou aplikácie

Power Tuner si môžete vybrať mapovanie

pomocou prepínača namontovaného na

riadidlách. Toto nastavenie za jazdy vám

umožňuje prepnúť režim mapovania – so

zatvorenou škrtiacou klapkou – počas jazdy,

čím získavate dokonalú kontrolu za každých

podmienok.
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Motor

Typ motora
1-Cylinder, DOHC, 4ventilový, 4taktní, Kapalinou
chlazený

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 5 rýchlostná, stály záber
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Predný zdvih 26° 50
Uhol sklonu 119 mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork
Systém predného odpruženia kĺbové odpruženie, kyvná vidlica
Predná zdvih 310 mm
Zadný zdvih 317 mm
Predná brzda Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Zadná brzda Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Predná pneumatika 80/100-21 51M Tube type
Zadná pneumatika 110/90-19 62M Tube type

Rozmery

Celková dĺžka 2.175 mm
Celková šírka 825 mm
Celková výška 1.285 mm
Výška sedadla 970 mm
Rázvor kolies 1.475 mm
Minimálna svetlá výška 335 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 106 kg
Kapacita palivové nádrže 6,2 L
Kapacita olejové nádrže 0,95 L
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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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