
Εκρηκτική ισχύς σε
συνδυασμό με ευελιξία
και χαμηλό βάρος.
Δεν θα ξεχάσετε ποτέ την πρώτη φορά που θα οδηγήσετε μια

δίχρονη YZ250. Είτε πρόκειται για την εκπληκτική της

επιτάχυνση, την εξαιρετική ευελιξία της είτε για τις επιδόσεις

που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, είναι μια μοτοσυκλέτα για

χωματόδρομους που της αρέσει το σκληρό πάρτι! Στην πίστα

του motocross, αυτή η μοτοσυκλέτα δεν φοβάται τίποτα και

κανέναν. Και όταν διασκεδάζετε οδηγώντας ή παρέα με τους

φίλους σας, η YZ250 μπορεί να κάνει ό,τι κι αν της ζητήσετε!

Αυτή η μοτοσυκλέτα έχει ήδη τη φήμη μιας από τις

μοτοσυκλέτες motocross με ταχύτερο και ευκολότερο

χειρισμό. Το πακέτο έγινε ακόμα καλύτερο με διάφορες

βελτιώσεις στο πλαίσιο και το σώμα, για ακόμα υψηλότερο

βαθμό ελέγχου και ευελιξίας. Η κορυφαία στον κλάδο

ανάρτηση διαθέτει ανανεωμένη απόσβεση χαμηλών

στροφών για καλύτερο χειρισμό, ενώ η απόδοση στο

φρενάρισμα περνά στο επόμενο επίπεδο με μια νέα πρόσθια

δαγκάνα πέδης.

Το νέο σύστημα εισαγωγής αέρα υψηλότερης…

Πλαίσιο εντελώς νέας, λεπτής σχεδίασης

Πανίσχυρο σύστημα πέδησης

Κορυφαία στον τομέα ανάρτηση KYB

Εισαγωγή αέρα με υψηλή αποδοτικότητα

Αγωνιστική εργονομία

Χρώμα και γραφικά νέας γενιάς

Δίχρονος κινητήρας YPVS 250 κ .εκ.

Ελαφρύ πλαίσιο
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Εκρηκτική ισχύς σε συνδυασμό με
ευελιξία και χαμηλό βάρος.
αποδοτικότητας και το ανανεωμένο σύστημα εξάτμισης ενισχύουν την απόδοση ισχύος του εκρηκτικού

υγρόψυκτου κινητήρα YPVS 250 κ.εκ. – και αυτό το νικηφόρο πακέτο γίνεται ακόμα πιο επιθυμητό χάρη στα

νέα χρώματα δύο τόνων και τα προδιαμορφωμένα γραφικά. Ζήτω η δίχρονη YZ250!

Ελαφριά, ευέλικτη και κατασκευασμένη για εκτίναξη στις στροφές όπως καμία άλλη, αυτή η μοτοσυκλέτα

είναι η μοτοσυκλέτα των απόλυτων συγκινήσεων. Ικανή και αρκετά ευέλικτη ώστε να έχει κερδίσει στο

υψηλότερο επίπεδο σε monocross, supercross και ελεύθερο MX – η δίχρονη YZ250 διαθέτει ριζοσπαστικά

νέα εμφάνιση, δυναμικότερο σκελετό και σημαντικές αναβαθμίσεις πλαισίου.

Αν έχετε ήδη την εμπειρία της σκληρής φόρτισης στη δίχρονη YZ250, θα αγαπήσετε όσα έχει κάνει η Yamaha

με αυτήν την εμβληματική μοτοσυκλέτα monocross. Αν δεν είχατε ποτέ την ευκαιρία να αγωνιστείτε με μια

δίχρονη YZ250, είναι καιρός να μάθετε τι χάνετε!

Το νέο πλαίσιο βελτιώνει την εργονομία για ακόμα υψηλότερο βαθμό ελέγχου και ευελιξίας. Επίσης, η

κορυφαία στον κλάδο ανάρτηση KYB διαθέτει αναμορφωμένο σύστημα απόσβεσης χαμηλών στροφών για

καλύτερο χειρισμό, ενώ η απόδοση φρένου περνά στο επόμενο επίπεδο με νέα μπροστινή δαγκάνα.

Επιπλέον, το νέο σύστημα εισαγωγής αέρα υψηλότερης αποδοτικότητας και το ανανεωμένο σύστημα

εξάτμισης ενισχύουν την απόδοση ισχύος του εκρηκτικού υγρόψυκτου κινητήρα YPVS 250 κ.εκ., ενώ το νέο,

ισχυρότερο σύστημα μπροστινού φρένου και η αναθεωρημένη απόσβεση ανάρτησης βοηθούν ώστε να

μειώνονται οι χρόνοι των γύρων. Και ο νέος χρωματικός συνδυασμός δύο τόνων και τα γραφικά είναι

εντονότερα από ποτέ. 2-χρονη YZ250: Ο θρύλος ζει!
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Λεπτό πλαίσιο νέας σχεδίασης

Η δίχρονη μοτοσυκλέτα YZ250 διαθέτει

λεπτό πλαίσιο νέας σχεδίασης, που χαρίζει

σε αυτήν τη θρυλική μοτοσυκλέτα μια πιο

αθλητική εμφάνιση. Το ρεζερβουάρ

καυσίμου και οι κωνοειδείς αγωγοί ψυγείου

είναι πιο στενά σε σχέση με το

προηγούμενο μοντέλο, παρέχοντας μια

πολύ πιο συμπαγή θέση οδήγησης με

βελτιωμένη κινητικότητα, κατά την

μετατόπιση βάρους και ακόμα υψηλότερα

επίπεδα ευελιξίας στις στροφές.

Πανίσχυρο σύστημα πέδησης

Η απόδοση πέδησης περνά στο επόμενο

επίπεδο με ένα πανίσχυρο νέο σετ

μπροστινού φρένου, το οποίο χρησιμοποιεί

μια πιο άκαμπτη δαγκάνα διπλού δοχείου

με έμβολα μεγαλύτερης διαμέτρου 25,4

χλστ. που παρέχουν πολύ  μεγαλύτερη

επιφάνεια επαφής με τη θήκη. Επίσης, ο

νέος πίσω δίσκος των 240 χλστ. μειώνει το

βάρος, ενώ διατηρεί το ίδιο επίπεδο ισχύος

πέδησης.

Κορυφαία στον τομέα ανάρτηση
KYB

Το μπροστινό πιρούνι KYB SSS (Σύστημα

ευαίσθησίας ταχύτητας) της Yamaha είναι

κορυφαίο στην κατηγορία του και στο νέο

μοντέλο οι ρυθμίσεις απόσβεσης χαμηλής

ταχύτητας μπροστά και πίσω έχουν

ανανεωθεί για να παρέχουν βελτιωμένο

χειρισμό.

Εισαγωγή αέρα με υψηλή
αποδοτικότητα

Με τον ανασχεδιασμό των πλευρικών

πάνελ, του πίσω φτερού, της βάσης

καθίσματος και του πίσω πλαισίου, οι

μηχανικοί της Yamaha μείωσαν την

αντίσταση στον αέρα που εισέρχεται στην

είσοδο. Σε συνδυασμό με το

ανασχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης, αυτό

παρέχει αποτελεσματικότερη λειτουργία του

κινητήρα για πιο δυνατές επιδόσεις.

Αγωνιστική εργονομία

Η αγωνιστική έκδοση YZ250 Monster

Energy Yamaha Racing Edition θεωρείται

ήδη ως μία από τις μοτοσυκλέτες εκτός

δρόμου με τον πιο ευέλικτο χειρισμό και με

το νέο στενότερο πλαίσιο της και την πιο

επίπεδη θέση της, θα βρείτε ευκολότερη

την μετατόπιση του βάρους του σώματός

σας στο φρενάρισμα, στην επιτάχυνση ή σε

στροφές – παρέχοντάς σας υψηλότερο

βαθμό ελέγχου.

Χρώμα και γραφικά νέας γενιάς

Το λεπτό πλαίσιο νέας σχεδίασης διαθέτει

φινίρισμα σε δύο χρώματα νέας γενιάς με

έναν συνδυασμό εμβληματικού μπλε (Icon

Blue) και σκούρου ματ μπλε, καθώς και νέα,

ανθεκτικά στη φθορά, προδιαμορφωμένα

γραφικά.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
1-Cylinder, Δίχρονος, βαλβίδα ριντ με YPVS,
Υγρόψυκτος

Κυβισμός 249cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 66,4 x 72,0 mm
Σχέση συμπίεσης 8,9 - 10,6 : 1
Σύστημα λίπανσης Μίξη
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, Μόνιμης εμπλοκής
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Keihin PWK38S/1

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 27° 40
Ίχνος 122 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι
Διαδρομή εμπρός 300 mm
Διαδρομή πίσω 315 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Πίσω φρένο Single Disc, Ø240 mm
Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M Tube type
Πίσω ελαστικό 110/90-19 62M Tube type

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.185 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1.290 mm
Ύψος σέλας 975 mm
Μεταξόνιο 1.485 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 360 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 103 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 7,0 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0,7 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

YZ250


