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Nenavadno dober
Pri Yamahi vedno radi počnemo stvari po svoje – mi
narekujemo, ne posnemamo. In če si ogledate tehnološko
dovršen "nazaj obrnjen" agregat pri modelu WR250F,
boste videli, da je tisto, kar se nekaterim morda zdi
nenavadno, popolno za vas!

Za boljši občutek moči in vrtljajev je ta zmagovalni 4-taktni
agregat nadgrajen s številnimi izboljšavami zmogljivosti
agregata po navdihu enduro dirkalnih motorjev za
svetovna prvenstva. Najboljšo vodljivost in zavijanje v
razredu zagotavlja kompaktna nova aluminijasta šasija, ki
temelji na modelu YZ250F in se ponaša z izboljšanimi
nastavitvami vzmetenja.

Nove grafike in modra platišča dajejo pristen tovarniški
videz. Z Yamahino standardno trpežnostjo in kakovostjo je
ta motor pravi za vas.

Lahek, kompakten in okreten 250
cm3 4-taktni agregat

Izjemen agregat z vbrizgavanjem
goriva

Na novo zasnovana nazaj obrnjena
glava valja

Izboljšana aluminijasta šasija

Sklopka enduro s 6-stopenjskim
menjalnikom z dolgimi
prestavnimi razmerji

Električni zaganjalnik brez stikala

Priključni sistem za preprosto
prilagajanje moči

Izjemno delovanje vzmetenja

Zračni filter na vrhu, ki ga je
mogoče hitro odstraniti

Centralno nameščen 7,5-litrski
rezervoar za gorivo

Porazdelitev težišča za hitre
spremembe smeri

18-palčno zadnje kolo, pnevmatike
Metzeler 6 Days Extreme
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Ustvarite si večjo
prednost

Na enduro svetovnem prvenstvu je model
WR250F brez dvoma dokazal, da je Yamahina
inovativna tehnologija resnično pomembna
prednost.

Z novo nazaj obrnjeno glavo valja, lažjim
batom in novo zasnovano nadzorno enoto je
model WR250F bolj zmogljiv pri vseh vrtljajih.
Zaradi zmanjšanja teže smo odstranili nožni
zaganjač – izbirni sistem za prilagajanje moči
pa omogoča, da si v različnih razmerah
privozite še večjo prednost.

Zahvaljujoč novemu aluminijastemu okvirju
tipa YZ250F in optimiziranim nastavitvam
vzmetenja lahko dodobra izkoristite izboljšane
zmogljivosti agregata na vseh površinah –
nove grafike in modra platišča pa poudarjajo
zmagovalne lastnosti modela WR250F.
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Revolucionarni 4-taktni agregat z 250 cm3
Revolucionaren nazaj nagnjen tekočinsko-hlajen 4-taktni
agregat z dvojno odmično gredjo v glavi motorja (DOHC) s
prostornino 250 cm3, vbrizgavanjem goriva in 4 valji iz titana
omogoča nanovo zasnovano nadzorno enoto in tako zagotavlja
optimizirane zmogljivosti ter izboljšan omejevalnik vrtljajev.
Spodnji del vključuje boljšo uravnoteženost gredi ter
povezovalno jekleno ojnico iz niklja, kroma in molibdena, kar
poskrbi za uravnoteženo število vrtljajev z izboljšano
stabilnostjo.

Nova nazaj obrnjena glava valja
Nova nazaj obrnjena glava valja ima krajše sesalne in izpušne
odprtine za večjo končno moč, medtem ko nove odmične gredi in
vzmeti ventilov izboljšajo območje nizkih in srednjih vrtljajev. Kar
se tiče široko uravnoteženih zmogljivosti, le-te model WR250F
zagotavlja z novim lahkim ploskim batom in batnim sornikom z
nizkim trenjem s strjeno prevleko DLC (diamantu podoben ogljik)
ter gredjo in povezovalno ojnico.

Kompaktna nova aluminijasta šasija tipa YZ250F
Model WR250F optimizira izboljšano zmogljivost nadgrajenega
agregata z novim lahkim aluminijastim okvirjem iz dvostranskih
nosilcev na osnovi modela YZ250F. Kompaktna zasnova omogoča
popolno ravnovesje moči in togosti, kar vam daje občutek
samozavesti ter popolnega nadzora na vseh vrstah terenov pri nizkih
in visokih vrtljajih.

Porazdelitev težišča
Kot prvi smo razvili koncept zasnove s porazdeljenim težiščem in prav
zaradi tega je model WR250F korak pred konkurenco. Ker smo velike
sestavne dele, kot so rezervoar za gorivo, valj in izpušni sistem, namestili
blizu središča šasije, nam je uspelo ustvariti motor enduro, katerega
okretno upravljanje daje vozniku Yamahinega motorja resnično
prednost – skozi cel dan.

Optimizirane nastavitve vzmetenja
Vzmetenje, značilno za enduro, deluje z optimiziranimi nastavitvami
za izboljšan nadzor. Obrnjene sprednje vilice z ločenim sistemom za
zrak/olje KYB® z 48 mm omogočajo na hitrost občutljivo vzmetenje,
ki zagotavlja zmogljivosti, najboljše v tem razredu, na različnih
terenih. Poleg tega ima ta tehnološko dovršen 250 cm3 4-taktni
agregat na zadnjem delu sistem zadnjega vzmetenja z vzvodi
(Monocross) in blažilnik KYB® za vrhunski oprijem.
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Bolj gladka sklopka enduro s 6-stopenjskim menjalnikom z

dolgimi prestavnimi razmerji
Menjalnik pri modelu WR250F ima sklopko, ki je bila posebej razvita z
namenom, da zdrži vožnjo na dolge razdalje. Nanovo zasnovana potisna
ročica omogoča še bolj enakomerno delovanje sklopke, namenski 6-
stopenjski menjalnik z dolgimi prestavnimi razmerji pa optimizira boljše
delovanje nadgrajenega agregata.
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Agregat WR250F
Tip agregata 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 250ccm

Vrtina x gib 77,0 mm x 53,6 mm

Kompresijsko razmerje 13,5 : 1

Maksimalna moč -

Maksimalen navor -

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga CDI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Veriga

Šasija WR250F
Okvir Dvojna gred

Hod prednjega vzmetenja 310 mm

Kot vilice 26º 10

Predtek 114 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (link povezava)

Hod zadnjega vzmetenja 318 mm

Prednja zavora disk, Ø 250 mm

Zadnja zavora disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 90/90-21 54M

Zadnja pnevmatika 130/90-18 69M

Dimenzije WR250F
Skupna dolžina 2.165 mm

Skupna širina 825 mm

Skupna višina 1.280 mm

Višina sedeža 965 mm

Medosna razdalja 1.446 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 325 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

118 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

7,5 L

Prostornina rezervoarja za olje 1,1 L
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WR250F EnduroGP HOM Model 2017 9.495,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Dušilnik iz titana Izpušni kolektor iz
nerjavnega jekla

Izpušni kolektor iz
titana

Sistem za
prilagajanje moči
MX

Zaščitna plošča za
modele GYTR®
enduro

Startna naprava

Za ogled vseh WR250F dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako, da

delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha WR250F z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


