
YZ250
www.yamaha-motor.ro

Piloţi de motocros
Dacă aveţi experienţă în scena curselor "dirt bike", ştiţi că
YZ250 are un istoric destul de impresionant. În decursul
anilor, această motocicletă pursânge a câştigat aproape
toate premiile care merită câştigate în motocros şi
supercros.

Cu o performanţă explozivă a motorului şi un şasiu de
aluminiu cu greutate redusă, YZ250 atrage piloţi loiali care
au crescut cu modelele în 2 timpi. De asemenea, a atras
atenţia unei noi generaţii de piloţi tineri care vor doar să
iasă pe drum şi să conducă.

Aspectul şi imaginea suplă a acestei moderne motociclete
de fabrică se potriveşte cu caroseria modernă – iar cu
furcile de tip YZ-F şi suspensia spate, YZ250 este gata să
câştige!

motor de 250 cc în 2 timpi cu
performanţă explozivă

Şasiu de aluminiu cu cadru semi-
dublu cu greutate redusă

Putere instantanee cu manevrare
agilă

Furcă de 48 mm de tip YZ-F,
funcţie aer/ulei separată

Sistem de suspensie spate
monocros tip YZ-F

Caroserie impecabilă pentru o
imagine suplă şi modernă

Mecanism de reglare a
ambreiajului cu acţionare rapidă

Suporturi late pentru tălpi pentru
un control perfect

Tehnologie de motor în 2 timpi
pentru întreţinere mai facilă

Carburator Keihin de 38 mm uşor
de reglat

Sistem YPVS care optimizează
cuplul

Gamă largă de accesorii originale
disponibile
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Putere explozivă cu
agilitate uşoară

Pentru mulţi piloţi împătimiţi şi piloţi
competitivi, YZ250 este motocicleta MX
definitivă. Iar, mai mult decât orice alt model,
această motocicletă iconică de curse "dirt
bike" capturează adevăratul spirit motocros.

Caroseria impecabilă conferă acestei legende
în 2 timpi imaginea unei motociclete de
fabrică moderne. Iar pentru o performanţă de
manevrare care asigură victoria, YZ250 este
dotată cu furci frontale de 48 mm, precum şi
cu un sistem de suspensie spate tip monocros,
preluat de la cele mai recente modele YZ-F.

Cu puterea explozivă şi manevrarea agilă,
combinate cu un sunet intens de motor şi un
miros de eşapament evocator, sunt multe
aspecte pe care le veţi iubi la ultimul model
YZ250 în 2 timpi. Pregătiţi-vă să fiţi captivat!
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Caroserie impecabilă şi elemente grafice îndrăzneţe
Modelul YZ250 în 2 timpi este echipat cu o caroserie modernă
şi cu elemente grafice care îi conferă un aspect delicat şi
modern. Apărătoarele şi protecţiile pentru furcă îi conferă o
imagine agilă, în timp ce măştile laterale şi capacul pentru şa
evidenţiază aspectul proaspăt - iar pentru a consolida stilul de
„motocicletă de fabrică”, am montat prize de aer cu elemente
grafice noi.

Furcă inversată de 48 mm, tip YZ-F
Furcile inversate frontale de 48 mm sunt similare designului
folosit pentru modelul YZ-F în 4 timpi şi au un sistem de aer/ulei
separat, care previne intrarea aerului în cartuş, pentru o
amortizare mai stabilă. Furcile funcţionează cu setări speciale
specifice pentru YZ250 şi asigură caracteristici de manevrare
uşoară şi agilă.

Sistem de suspensie spate tip monocros
Noul model YZ250 este echipat cu un sistem de suspensie spate tip
monocros cu acţionare lină, care este alcătuit dintr-un braţ oscilant,
amortizor şi cuplare preluate de la motocicletele YZ-F în 4 timpi.
Acest sistem oferă caracteristici excelente de amortizare a şocurilor,
împreună cu tracţiune eficientă, pentru o performanţă care promite
victoria.

Suporturi late pentru tălpi
YZ250 în 2 timpi beneficiază de o gamă de caracteristici care provin
direct de la cele mai recente modele YZ-F ale noastre în 4 timpi.
Suporturile late pentru tălpi conferă suport suplimentar pentru un
sentiment de control total în timpul curselor agresive - şi este prevăzut
şi un dispozitiv modern de reglare a ambreiajului, pentru reglări uşoare
pentru slăbirea cablului, care nu necesită unelte.

Motor în 2 timpi de 250 cc cu YPVS
Puterea explozivă şi cuplul puternic produs de motorul răcit cu lichid
de 249 cc în 2 timpi este ceea ce face YZ250 atât de popular pentru
toată lumea, de la piloţi de curse „dirt bike” împătimiţi până la piloţi
independenţi şi care vor doar să se distreze. Alimentat de un
carburator de 38 mm şi având YPVS care creşte cuplul, acest motor
cu 5 viteze răspunde instant la comenzile pilotului.

Şasiu de aluminiu cu cadru semi-dublu cu greutate redusă
YZ250 are un şasiu de aluminiu compact şi uşor cu cadru semi-dublu care
sigură rigiditate echilibrată pentru putere imensă cu greutate redusă.
Împreună cu sistemul de suspensie spate tip monocros, şasiul de
aluminiu ajută la menţinerea greutăţii la plin la doar 103 kg, pentru
agilitate excelentă.
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Motor YZ250
Tip motor Răcit cu lichid, 2-timpi, Monocilindru înclinat spre faţă, Supapă de admisie cu

YPVS

Capacitate cilindrică 249cc

Alezaj X Cursă 66,4 mm x 72,0 mm

Compresie 8.9 ~ 10.6 : 1

Putere maximă -  (

Varianta cu putere limitată -  (

Cuplu maxim -

Sistem de ungere Premix

Tip ambreiaj Umed, Arc elicoidal cu disc multiplu

Carburator Keihin PWK28/1

Sistem de aprindere CDI, Recul

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 5-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption -

CO2 emission -

Şasiu YZ250
Cadru Balansier semidublu, din aluminiu

Cursă faţă 300 mm

Unghi rolă de direcţie 26Âş

Traseu 109 mm

Sistem suspensie faţă Discuri hidraulice dublek

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie de legătură)

Cursă spate 315 mm

Frână faţă mono disc hidraulic , Ø 250 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă faţă 80/100-21 51M

Anvelopă spate 110/90-19 62M

Dimensiuni YZ250
Lungime totală 2.147 mm

Lăţime totală 827 mm

Înălţime totală 1.299 mm

Înălţimea scaunelor 976 mm

Baza roţilor 1.446 mm

Gardă minimă la sol 367 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

103 kg

Capacitate rezervor carburant 8,0

Capacitate rezervor ulei 0,8

Purtaţi întotdeauna cască, ochelari şi echipament de protecţie. Yamaha vă încurajează să conduceţi cu prudenţă, să îi respectaţi pe ceilalţi piloţi şi mediul înconjurător.
Caracteristicile şi aspectul produselor Yamaha prezentate aici sunt supuse modificărilor fără aviz prealabil şi pot varia în funcţie de cerinţe şi condiţii. Pentru detalii
suplimentare, vă rugăm să consultaţi distribuitorul Yamaha.
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Racing Blue

 

Placă de presiune
monobloc GYTR®

Capac pentru
ambreiaj Billet
GYTR®

Dispozitiv pentru
demarare

Opritoare de ax Rezervor de
combustibil
supradimensionat

Kit de autocolante
pentru YZ250

Pentru toate YZ250 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dvs. Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă călduros să

vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama dvs. de

produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomandă să folosiţi Yamalube®. Yamalube® este gama noastră proprie

de lubrifianţi de înaltă tehnologie, sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a lucra eficient,

indiferent de terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare, de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte

comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha YZ250 pe telefonul dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


