YZ250

Nespútaný výkon so
svižnou ľahkosťou.
Na prvú jazdu na dvojtaktnom motocykli YZ250 nikdy
nezabudnete. Ohromujúce zrýchlenie, vynikajúca
svižnosť alebo adrenalínový výkon – tento stroj miluje
poriadne drsnú jazdu! Je neohrozeným kráľom
motokrosovej trate a nič ho nezastaví. A aj keď jazdíte len
tak pre radosť alebo trénujete s kamarátmi, model YZ250
zvládne prakticky všetko, čo si dokážete predstaviť.
Tento motocykel má už dnes povesť jedného z
najrýchlejších a najľahšie ovládateľných motokrosových
motocyklov a vďaka rôznym vylepšeniam rámu a
kapotáže teraz jazdcovi prináša ešte výraznejšiu kontrolu
a svižnosť. Jeho špičkové odpruženie má upravené
tlmenie pri nízkych rýchlostiach, ktoré zlepšuje
ovládateľnosť. Brzdný výkon je o úroveň vyššie vďaka
novému prednému strmeňu.
Nové, účinnejšie nasávanie vzduchu spolu s
prepracovaným výfukovým systémom zvyšujú výkon
agresívneho, kvapalinou chladeného motora YPVS s
objemom 250 cm3. A vďaka novému dvojfarebnému
prevedeniu a vylisovanej gra ke je tento víťazný

Úplne nová štíhla kapotáž
Výkonný brzdový systém
Špičkové odpruženie KYB
Vysokoúčinné nasávanie vzduchu
Ergonómia inšpirovaná pretekmi
Farba a gra cké vzory novej generácie
Dvojtaktný motor s objemom 250 cm3
a systémom YPVS
Ľahký podvozok

YZ250
Nespútaný výkon so svižnou ľahkosťou.
Tento motocykel je ľahký, svižný a je skonštruovaný tak, aby sa mu pri výjazdoch zo zákrut nič
nedokázalo vyrovnať. Je to dokonalý adrenalínový stroj. Dvojtaktný motocykel YZ250 ponúka výkon a
všestrannosť, ktoré si vyžadujú víťazstvá na najvyšších úrovniach motokrosu, super krosu a freestyle
MX. Prichádza s radikálne novým vzhľadom, agresívnejšou kapotážou a zásadnými vylepšeniami rámu.
Ak ste už zažili rýchlu jazdu na stroji YZ250, budete nadšení tým, čo spoločnosť Yamaha s týmto
kultovým motokrosovým strojom urobila. A ak ste ešte nemali možnosť na dvojtaktnom motocykli
YZ250 pretekať, je najvyšší čas zistiť, o čo prichádzate!
Úplne nová kapotáž zlepšuje ergonómiu stroja a zabezpečuje mu ešte väčšiu ovládateľnosť a agilitu.
Špičkové odpruženie KYB má upravené tlmenie pri nízkych rýchlostiach, ktoré zlepšuje
ovládateľnosť. Nový predný strmeň zas zvyšuje úroveň brzdného výkonu. Nové, účinnejšie nasávanie
vzduchu spolu s upraveným výfukovým systémom zvyšujú výbušný výkon kvapalinou chladeného
motora YPVS s objemom 250 cm3. Nový a výkonnejší predný brzdový systém spolu s upraveným
tlmením odpruženia pomáha skrátiť časy na kolo. A nové dvojfarebné prevedenie a gra ka sú
ostrejšie než predtým. Dvojtaktný motocykel YZ250: Legenda pokračuje!

YZ250

Novo navrhnutá štíhla kapotáž

Výkonný brzdový systém

Dvojtaktný motocykel YZ250 má novo

Nová výkonná predná brzdová zostava s

navrhnutú štíhlu kapotáž, ktorá tomuto

tuhším dvojpiestovým strmeňom a väčšími

legendárnemu motocyklu dodáva agresívny

piestmi s priemerom 25,4 mm, ktoré

a športový vzhľad. Palivová nádrž a kryty

výrazne zväčšujú kontaktnú plochu

chladiča sú užšie než v prípade

doštičiek, posúva brzdný výkon na novú

predchádzajúceho modelu, čo umožňuje

úroveň. Nový 240 mm zadný kotúč je ľahší

zaujať oveľa kompaktnejšiu jazdnú pozíciu,

a napriek tomu prináša rovnakú úroveň

zaistí vám to lepšiu pohyblivosť a ešte

brzdnej sily.

Špičkové odpruženie KYB
Predná vidlica KYB spoločnosti Yamaha so
systémom SSS (Speed Sensitive System) má
špičkovú konštrukciu. Nastavenie tlmenia v
nízkych rýchlostiach bolo u nového modelu
vpredu aj vzadu upravené s dôrazom na
lepšiu ovládateľnosť.

vyššiu svižnosť v zákrutách.

Vysokoúčinné nasávanie
vzduchu

Ergonómia inšpirovaná
pretekmi

Prepracovaním bočných panelov, zadného

Model YZ250 sa už teraz považuje za

blatníka, základne sedadla a zadného

jeden z najľahšie ovládateľných terénnych

rámu uľahčili konštruktéri spoločnosti

motocyklov. A vďaka novej štíhlejšej

Yamaha prívod vzduchu do nasávania. Toto

kapotáži a plochejšiemu sedadlu sa vám

vylepšenie spolu s prepracovaným

bude lepšie prenášať hmotnosť vlastného

výfukovým systémom zaisťuje

tela pri brzdení, zatáčaní alebo

efektívnejšiu prevádzku motora a vyšší

zrýchľovaní, vďaka tomu budete mať nad

výkon.

strojom ešte väčšiu kontrolu.

Farba a gra cké vzory novej
generácie
Novú štíhlu kapotáž zdobí nová generácia
dvojfarebného dizajnu kombinujúca modrú
farbu Icon Blue s matným tmavomodrým
odtieňom a novú vylisovanou gra kou
odolnou proti opotrebovaniu.

YZ250
Motor

Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih
Kompresný pomer
Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka
Koncový prevod
Karburátor

[1Cylinder];2ventilový;Jazýčkový ventil s
YPVS;Kapalinou chlazený
249 cm³
66,4 × 72,0 mm
8,9 - 10,6 : 1
Premix
mokrá;vícelamelová
CDI
nožný
5 rýchlostná;stály záber
Reťaz
Keihin PWK38S/1

Podvozok
Rám
Predný zdvih
Uhol sklonu
Systém zadného odpruženia
Systém predného odpruženia
Predná zdvih
Zadný zdvih
Predná brzda
Zadná brzda
Predná pneumatika
Zadná pneumatika

Částečně dvojitý kolébkový
27° 40
122 mm
Teleskopická vidlica
kĺbové odpruženie;kyvná vidlica
300 mm
315 mm
Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm
Jednokotúčová, Ø 240 mm
80/100-21 51M, typ s dušou
110/90-19 62M typ s dušou

Typ motora

Rozmery
Celková dĺžka
Celková šírka
Celková výška
Výška sedadla
Rázvor kolies
Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2 185 mm
825 mm
1 290 mm
975 mm
1 485 mm
360 mm
103 kg
7,0 l
0,7 l

YZ250
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.

