
Експлозивна
мощност и пъргавина
при ниско тегло.
Никога няма да забравите първия път, когато карате

двутактов YZ250. Независимо дали става въпрос за

зашеметяващото ускорение, изключителната пъргавина,

или неговото изпълнено с адреналин представяне – това

е кросов мотоциклет, който обича купонът да тече с

пълна сила! На мотокрос пистата този мотор не се

страхува от нищо и от никого. Когато карате за

забавление или тренирате с приятелите си, YZ250 може

да направи почти всичко, което поискате от него!

Този мотоциклет вече има репутацията на един от най-

бързите и лесни за управление мотоциклети, а

цялостното изживяване вече е още по-добро с най-

различни подобрения на шасито и корпуса за още по-

висока степен на управление и пъргавина. Водещото в

бранша окачване се отличава с преработено

амортизиране при ниска скорост за по-добро

управление, като спирачните характеристики достигат…

Изцяло нов, тънък корпус

Powerful braking system

Водещо в класа окачване KYB

Високоефективен въздуховод

Състезателна ергономичност

Цвят и графични елементи от ново

поколение

Двутактов двигател 250 куб.см с YPVS

Леко шаси
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Експлозивна мощност и пъргавина
при ниско тегло.
следващо ниво с нов преден спирачен апарат.

Новият, по-ефективен въздуховод и преработената изпускателна система подобряват мощността на

експлозивния 250-кубиков двигател с течно охлаждане с YPVS – този печеливш модел е по-желан

благодарение на новите цветове с два нюанса и графичните елементи, формовани в корпуса. Да

живее двутактовият YZ250!

Лек, пъргав и създаден да се изстрелва след завоите по уникален начин, този мотоциклет е най-

добрата машина за силни усещания. Достатъчно универсален и гъвкав, за да спечели на най-високо

ниво в мотокроса, суперкроса и MX в свободен стил – двутактовият YZ250 се предлага с радикално

нов външен вид, по-елегантен корпус и сериозни подобрения на шасито.

Ако вече сте усещали устрема на двутактовия YZ250, значи ще ви хареса направеното от Yamaha с

този емблематичен мотокрос мотоциклет. Ако никога не сте имали възможност да се състезавате с

двутактов YZ250, значи е време да разберете какво пропускате!

Изцяло новият корпус подобрява ергономичността за още по-висока степен на контрол и пъргавина, а

водещото в индустрията окачване KYB е с преработено амортизиране при ниска скорост за едно по-

добро управление, докато спирачната ефективност е отведена до следващото ниво с нов преден

спирачен апарат. Новата, по-висока ефективност на въздуховода и преработената изпускателна

система увеличава изходната мощност на експлозивния 250-кубиков двигател с течно охлаждане на

YPVS, докато новата, по-мощна предна спирачна система и преработеното амортизиране помагат за

постигане на по-кратко време за обиколка. Новата цветова схема с два нюанса и новите графични

елементи са по-елегантни от всякога. Двутактов YZ250: Легендата е жива!
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Новопроектиран тънък
корпус

Двутактовият YZ250 се предлага с

новопроектиран тънък корпус, който

придава на този легендарен мотоциклет

елегантен и атлетичен външен вид.

Резервоарът за гориво и

предпазителите на радиатора са по-

тесни от предходния модел, което

предоставя много по- компактна

позиция за каране с повишена

мобилност и дори по-високи нива на

гъвкавост при завои.

Мощна спирачна система

Спирачните характеристики достигат

следващото ниво с мощна нова предна

спирачка, която използва по- здрав

двоен спирачен апарат с бутала с по-

голям диаметър от 25,4 мм, което

осигурява много по- голяма контактна

повърхност на накладките. Новият

заден диск от 240 мм намалява теглото,

като същевременно поддържа същото

ниво на спирачна мощност.

Водещо в класа окачване KYB

Предните вилки KYB със система SSS

(Speed Sensitive System) на Yamaha са

най-добрите в  своя клас, а при новия

модел настройките за амортизиране при

ниска скорост отпред и отзад са

преработени, за да осигурят подобрено

управляване.

Високоефективен
въздуховод

Чрез преработване на страничните

панели, задния калник, основата на

седалката и задната рама инженерите

на Yamaha са намалили

съпротивлението при навлизане на

свеж въздух в  смукателните отвори.

Заедно с преработената изпускателна

система това осигурява по-ефективна

работа на двигателя за по-добро

работно представяне.

Състезателна ергономичност

YZ250 вече се счита за един от най-

пъргавите за управление мотокрос

мотоциклети, а с новия си тесен корпус

и по-равна седалка ще е по-лесно да

разпределяте теглото  на тялото при

спиране, завиване или ускоряване –

което ви предоставя по-висока  степен

на контрол.

Цвят и графични елементи от
ново поколение

Тънкият нов корпус е издържан в  цветова

схема с два нюанса от ново поколение,

включваща комбинация от Icon Blue и

матово тъмносиньо, заедно с новите,

устойчиви на износване графични

елементи.
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Двигател

Тип на двигателя
1-Cylinder, 2-тактов, пластинчак клапан с YPVS, с
водно охлаждане

Кубатура 249cc
Диаметър х ход 66,4 x 72,0 mm
Степен на сгъстяване 8,9 - 10,6 : 1
Мазилна уредба Премикс
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система CDI
Стартерна система Откат
Трансмисия 5-степенна, Постоянно зацепена
Крайна предавка Верига
Карбуратор Keihin PWK38S/1

Шаси

Рама Полу-двойна вилка
Ъгъл на вертикално отклонение 27° 40
Следа 122 mm
Система на предното очакване Telescopic fork
Система на задното очакване шарнирно окачване, Плаващо рамо
Преден ход 300 mm
Заден ход 315 mm
Предна спирачка Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Задна спирачка Single Disc, Ø240 mm
Предна гума 80/100-21 51M Tube type
Задна гума 110/90-19 62M Tube type

Размери

Обща дължина 2.185 mm
Обща ширина 825 mm
Обща височина 1.290 mm
Височина на седалката 975 mm
Колесна база 1.485 mm
Минимален просвет 360 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

103 kg

Капацитет на горивен резервоар 7,0 L
Капацитет на маслен резервоар 0,7 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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