YZ250

Putere explozivă cu
agilitate ușoară.
Nu vei uita niciodată prima dată când pilotezi un YZ250 în
2 timpi. Indiferent dacă este vorba despre accelerația
uimitoare, agilitatea remarcabilă sau de performanța
care induce adrenalină, aceasta este o motocicletă de
motocros care adoră acțiunea! Pe pista de motocros,
această motocicletă nu se teme de nimic și de nimeni. Iar
atunci când pilotezi sau exersezi alături de prietenii tăi,
YZ250 poate face orice îi ceri!
Această motocicletă are deja o reputație ca una dintre
cele mai rapide și ușoare motociclete de motocros, iar
pachetul tocmai a devenit mai bun, cu diferite
îmbunătățiri ale șasiului și caroseriei pentru un grad și
mai mare de control și agilitate. Suspensia de top în
domeniu dispune de amortizare la viteză redusă revizuită,
pentru o manevrabilitate mai bună, iar performanțele de
frânare sunt duse la următorul nivel, cu un etrier față
nou.
O nouă admisie de aer de înaltă e ciență și un sistem de
evacuare revizuit accentuează puterea motorului YPVS
de 250 cmc, răcit cu lichid, exploziv - iar acest pachet
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YZ250
Putere explozivă cu agilitate ușoară.
curse câștigător este și mai dezirabil, datorită culorilor în două nuanțe și gra celor turnate. Trăiască
YZ250 în 2 timpi!
Ușoară, agilă și construită pentru a ieși din viraje, această motocicletă este o mașină de senzații tari.
Capabilă și su cient de versatilă pentru a câștiga la cel mai înalt nivel în motocros, supercros și
freestyle MX, YZ250 în 2 timpi are un aspect radical nou, o caroserie mai agilă și îmbunătățiri majore
ale șasiului.
Dacă știi deja cum este să ataci puternic pe YZ250 în 2 timpi, atunci îți va plăcea ce a făcut Yamaha cu
această motocicletă emblematică de motocros. Și dacă nu ai avut niciodată șansa de a concura cu un
YZ250 în 2 timpi, este timpul să a i ce ai pierdut!
Caroseria complet nouă îmbunătățește ergonomia, pentru un grad și mai mare de control și agilitate,
iar suspensia KYB de top în domeniu dispune de amortizare la viteză redusă revizuită, pentru o
manevrabilitate mai bună, în timp ce performanțele de frânare sunt duse la următorul nivel, cu un
nou etrier față. Iar noua admisie de aer de înaltă e ciență și sistemul de evacuare revizuit
accentuează puterea motorului YPVS de 250 cmc, răcit cu lichid, în timp ce noul sistem de frânare
față mai puternic și amortizarea revizuită a suspensiei ajută la reducerea timpilor pe circuit. Iar noua
schemă de culori și gra ca în două nuanțe sunt mai atractive ca niciodată. YZ250 în 2 timpi: Legenda
trăiește!
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Culoare și gra că de nouă
generație
Noua caroserie suplă este nisată cu o
schemă de culori de nouă generație, în două
nuanțe, cu o combinație de Icon Blue și
albastru închis mat, alături de o gra ce
turnate noi, rezistente la uzură.

YZ250
Motor

Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Sistem de ungere
Tip ambreiaj
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Transmisie nală
Carburator

[1Cylinder];2-timpi;Supapă de admisie cu YPVS;Răcit
cu lichid
249 cmc
66,4 × 72,0 mm
8,9 - 10,6 : 1
Premix
Umed;Disc multiplu
CDI
Recul
5-viteze;Angrenaj constant
Lanţ
Keihin PWK28/1

Şasiu
Cadru
Unghi rolă de direcţie
Traseu
Sistem suspensie faţă
Sistem suspensie spate
Cursă faţă
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Cadru semidublu
27° 40
122 mm
Furcă telescopică
suspensie de legătură;Basculă
300 mm
315 mm
Disc simplu hidraulic, Ø 270 mm
Disc simplu, Ø 240 mm
80/100-21 51M tip tub
110/90-19 62M tip tub

Tip motor

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Baza roţilor
Gardă minimă la sol
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)
Capacitate rezervor carburant
Capacitate rezervor ulei

2.185 mm
825 mm
1.290 mm
975 mm
1.485 mm
360 mm
103 kg
7,0 l
0,7 l

YZ250
Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu
prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură
prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor
Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție
de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.

