
Explosieve
motorprestaties en
uiterst wendbaar.
U vergeet nooit uw eerste rit op een YZ250 tweetakt. De

verblu ende acceleratie, de uitstekende wendbaarheid

of de prestaties die geweldige adrenalinestoten

opleveren... dit is een crossmotor die graag hard gaat!

Op de motorcrossbaan is deze motor voor niets en

niemand bang. En als u met vrienden rijdt of oefent,

geeft de YZ250 zo ongeveer alles wat u van hem vraagt!

Deze motor ets heeft al een reputatie als een van de

snelste en gemakkelijkst hanteerbare crossmotoren, en

het pakket is nu nog aantrekkelijker geworden met

verschillende verbeteringen aan het chassis en het

kuipwerk die een nog hogere mate van controle en

wendbaarheid garanderen. De toonaangevende

ophanging biedt een herziene demping bij lage snelheid

voor een betere wendbaarheid. Een nieuwe remklauw

aan de voorzijde zorgt voor een nog sterkere remkracht.

Een nieuwe, e ciëntere luchtinlaat en een herzien

uitlaatsysteem verscherpen de vermogensafgifte van

de…

Gloednieuw slank kuipwerk

Krachtig remsysteem

Toonaangevende KYB-ophanging

Uiterst e ciënte luchtinlaat

Ergonomie met racebloed

Nieuwe generatie kleuren en graphics

250 cc YPVS tweetaktmotor

Lichtgewicht chassis
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Explosieve motorprestaties en uiterst
wendbaar.
explosieve 250 cc vloeistofgekoelde YPVS-motor en dit pakket voor racewinnaars wordt nog

aantrekkelijker dankzij de nieuwe duo-tone kleuren en de ingegoten graphics. Lang leve de YZ250

tweetakt!

Deze motor ets is de ultieme sensatiemachine: licht, wendbaar en gebouwd om als geen ander uit

de bochten te komen. De YZ250 tweetakt biedt uitzonderlijk veel vermogen en veelzijdigheid en

heeft op het hoogste niveau gewonnen in motorcross, supercross en freestyle MX. Hij heeft nu een

radicaal nieuwe look, een scherper kuipwerk en grote chassisupgrades gekregen.

Als u al ervaring hebt met het hard racen op de YZ250 tweetakt, zult u bijzonder waarderen wat

Yamaha heeft gedaan met deze iconische crossmotor. En als u nog nooit de kans hebt gehad om met

een YZ250 tweetakt te racen, kunt u nu ontdekken wat u gemist hebt!

Zijn volledig nieuwe kuipwerk verbetert de ergonomie voor een nog hogere mate van controle en

wendbaarheid, en de toonaangevende KYB-ophanging biedt een herziene demping bij lage snelheid

voor een beter rijgedrag. De remprestaties worden naar een hoger niveau getild dankzij een nieuwe

voorremklauw. De nieuwe, e ciëntere luchtinlaat en het herziene uitlaatsysteem verscherpen de

vermogensafgifte van de explosieve 250 cc vloeistofgekoelde YPVS-motor, terwijl het nieuwe,

krachtigere voorremsysteem en de herziene demping van de ophanging u helpen om uw

rondetijden te verbeteren. De nieuwe duo-tone kleurstelling en de graphics zijn scherper dan ooit.

YZ250 tweetakt: The legend lives on!
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Hertekend, slank kuipwerk

De YZ250 tweetakt is uitgerust met een

hertekend, slank kuipwerk dat deze

legendarische motor ets een scherpe en

atletische look geeft. De brandstoftank

en de radiatorschermen zijn smaller dan

bij het vorige model. Dit zorgt voor een

veel compactere rijpositie met een

verbeterde mobiliteit en nog meer

wendbaarheid in de bochten.

Krachtig remsysteem

De remprestaties worden naar een hoger

niveau getild met een krachtige nieuwe

voorremopstelling die gebruik maakt van

een stijvere dubbele remklauw met

zuigers met een grotere diameter van 25,4

mm die een veel groter contactoppervlak

van de remblokken opleveren. De nieuwe

240 mm achterschijf vermindert het

gewicht terwijl de remkracht gelijk blijft.

Toonaangevende KYB-ophanging

De SSS (Speed Sensitive System) KYB-

voorvorken van Yamaha zijn gewoon de

beste in deze klasse en de

dempingsinstellingen voor lage snelheid

vooraan en achteraan op het nieuwe model

werden herzien om een betere

wendbaarheid op te leveren.

Uiterst e ciënte luchtinlaat

De Yamaha ingenieurs hebben de

zijpanelen, het achterspatbord, de

zadelbasis en het achterframe hertekend

om de weerstand tegen verse lucht in de

inlaat te verminderen. De combinatie met

een nieuw uitlaatsysteem zorgt voor een

e ciëntere motorwerking die borg staat

voor sterkere prestaties.

Ergonomie met racebloed

De YZ250 wordt al beschouwd als een van

de meest wendbare crossmotoren, en met

zijn nieuwe, smallere kuipwerk en een

platter zadel kunt u uw lichaamsgewicht

gemakkelijker verplaatsen tijdens het

remmen, in de bochten of bij het

accelereren, waardoor u meer controle

krijgt.

Nieuwe generatie kleuren en
graphics

Het slanke, nieuwe kuipwerk biedt een duo-

tone kleurstelling van de nieuwe generatie

met een combinatie van Icon Blue en mat

donkerblauw, gecombineerd met nieuwe,

slijtvaste ingegoten graphics.
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Motor

Motortype
1-Cylinder, 2-takt, Membraaninlaat met YPVS,
Vloeistofgekoeld

Cilinderinhoud 249cc
Boring x slag 66,4 x 72,0 mm
Compressieverhouding 8,9 - 10,6 : 1
Smeersysteem Mengsmering
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie 5 versnellingen, Constant mesh
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Keihin PWK38S/1

Chassis

Frame Semi-dubbel wiegframe
Casterhoek 27° 40
Spoor 122 mm
Wielophanging voor Telescopic fork
Wielophanging achter draagarmophanging, Swingarm
Veerweg voor 300 mm
Veerweg achter 315 mm
Remmen voor Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Remmen achter Single Disc, Ø240 mm
Bandenmaat voor 80/100-21 51M Tube type
Bandenmaat achter 110/90-19 62M Tube type

Afmetingen

Totale lengte 2.185 mm
Totale breedte 825 mm
Totale hoogte 1.290 mm
Zithoogte 975 mm
Wielbasis 1.485 mm
Grondspeling 360 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

103 kg

Inhoud brandstoftank 7,0 L
Carterinhoud 0,7 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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