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Z mislimi naprej
Z zmagovitimi dosežki, ki vključujejo težko priborjene
zmage na prvenstvih FIM in AMA na obeh straneh
Atlantika, ima revolucionarni model YZ250F pravo
opremo, da pridete do zmagovalnega odra.

Ta tehnološko dovršen motor za motokros je opremljen z
visoko zmogljivo nazaj obrnjeno glavo valja, ki vam
zagotavlja zmagovalno prednost pred nasprotniki. S
prefinjenim aluminijastim okvirjem in odzivnimi
nastavitvami vzmetenja je zagotovljeno še hitrejše drvenje
od začetka do konca!

Ne glede na to, ali ste izkušen profesionalni voznik ali
predan začetnik, vam ta revolucionarni model YZ250F
zagotavlja vso potrebno moč in okretnost za izboljšanje
svojega potenciala. Mislite vnaprej. Mislite YZ250F.

Visoko zmogljiva nazaj obrnjena
glava valja

Odmične gredi z visokim dvigom in
ventili z velikim premerom

Sprednja izpušna cev z velikim
premerom

Preprosto prestavljanje in
upravljanje nadzorne enote

Aluminijast okvir z jeklenimi nosilci
agregata

Vilice z ločenim sistemom za
zrak/olje s togo zunanjo cevjo

Odzivne nastavitve vzmetenja za
sprednje vilice

Tekočinsko-hlajen 4-ventilski
agregat DOHC z 250 cm3

Naprej obrnjen sesalni sistem in
zračni filter na vrhu

Zasnova s porazdeljenim težiščem
za okretno upravljanje

Vrhunska tehnologija modelov
MXGP
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Močnejši. Hitrejši.
Elegantnejši.

Pri vsakem tekmovanju vaš agregat modela
YZ250F vsesava tisoče litrov svežega zraka,
preden se razpoči z uplinjenim gorivom in
izstreli iz izpušne cevi pri visoki hitrosti. Tukaj
nastaja zmagovalna moč.

Agregat zagotavlja večje zmogljivosti z nazaj
obrnjeno glavo valja z odmično gredjo z
visokim dvigom, večjimi ventili, izjemno
učinkovitim sesalnim sistemom in izpušno
cevjo z izjemnim navorom. Nastavitve
upravljanja nadzorne enote pa omogočajo višji
omejevalnik vrtljajev.

Model YZ250F je opremljen z menjalnikom z
gladkim prestavljanjem, izboljšanim
aluminijastim okvirjem ter izjemno trdnimi
vilicami z idealnimi nastavitvami vzmetenja,
zato je močan, hiter in eleganten.
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Visoko zmogljiva glava valja
Nazaj obrnjena glava valja modela YZ250F ima profil odmične
gredi z visokim dvigom, sesalne ventile z velikim premerom ter
močne vzmeti ventilov. S sprednjo izpušno cevjo z izjemnim
navorom ta glava z naprednim pospeševanjem omogoča
močno vlečno moč v območju srednjih do visokih vrtljajev in
tako zagotavlja pravo dogodivščino vse od začetka.

Sesalna učinkovitost
Oblika modela YZ250F zagotavlja visoko število vrtljajev, saj
vsesava več deset tisoč litrov svežega zraka v običajni agregat, za
omejitev izgub pri črpanju pa je model opremljen s kratkim
kanalom za vsesavanje goriva. Skupaj s spojem za plin, ki
zagotavlja 5 % večjo odprtino v dvignjen sesalni priključek, ta
izredno učinkovita oblika ponuja več moči.

Aluminijast okvir
Model YZ250F ima izboljšan aluminijast okvir, s širšim območjem za
točko nihajne roke, kar zagotavlja večjo torzijsko trdnost za
izboljšano stabilnost pri upravljanju. Jekleni nosilci za namestitev
agregata pripomorejo k boljši vožnji, opore za stopala pa omogočajo
bolj prostoren položaj vožnje z nizkim težiščem.

Izjemno trdne sprednje vilice
Sprednje vilice z ločenim sistemom za zrak/olje (AOS) modela YZ250F
veljajo za najboljše v svojem razredu in so opremljene z izjemno trdnimi
zunanjimi cevmi, ki skrbijo za boljši nadzor voznika. Tovarniške
nastavitve za kompresijsko razmerje in povratno blaženje so izboljšane v
primerjavi s predhodnimi posodobitvami modela, prav tako pa je
spremenjena količina olja vilic, za zagotavljanje boljše vožnje.

Preprosto prestavljanje
Da bi bili kos moči, ima menjalnik široke zobnike in spremenjeno
obliko zobnikov. Skupaj z odmično gredjo in aktivacijo sklopke je
zagotovljeno gladko, hitro in pozitivno prestavljanje. Nadzorna enota
vključuje odličen vžig in upravljanje vbrizgavanja goriva ter visoko
omejevanje hitrosti za vrhunski občutek pri visokih vrtljajih.

270 mm sprednja zavorna kolut
Pri boljšem času vožnje posameznega kroga je zavorna moč enako
pomembna kot moč agregata, zato je model YZ250F opremljen s
sprednjo kolutno zavoro s 270 mm z velikim premerom in toplotno
obdelano zadnjo kolutno zavoro z 245 mm. Ta izredno učinkovit sistem
zagotavlja visoko stopnjo zaviranja z boljšim občutkom in večjim
nadzorom, kar vam omogoča, da zavirate močneje in pozneje.
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Agregat YZ250F 2018
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 250ccm

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

Kompresijsko razmerje 13,5 : 1

Maksimalna moč kW  (PS) @    obr/min

Različica z omejeno močjo kW  (PS) @    obr/min

Maksimalen navor Nm     @    obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Sistem vžiga TCI

Zagon Nožni

Prenos Konstantni, 5-prestav

Končni prenos Veriga

Poraba goriva -

CO2 emission -

Šasija YZ250F 2018
Okvir Dvojna gred

Hod prednjega vzmetenja 310 mm

Kot vilice 26º 50

Predtek 118 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (link povezava)

Hod zadnjega vzmetenja 315 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 270 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 80/100-21 MS32

Zadnja pnevmatika 100/90-19 MS32

Dimenzije YZ250F 2018
Skupna dolžina 2.170 mm

Skupna širina 825 mm

Skupna višina 1.280 mm

Višina sedeža 965 mm

Medosna razdalja 1.475 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 330 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

105 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

7,5 L

Prostornina rezervoarja za olje 0,9 L



 
Cena 
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YZ250F 7.790,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>8.790,00</s> €</b>
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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

Vztrajnik GYTR®
za terensko vožnjo

Vzmetni obroček
za bat GYTR®

Za ogled vseh YZ250F 2018 dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in opremljeni za zagotavljanje najboljših storitev in nasvetov

za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene prodajalce 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 prav tako 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 YZ250F 2018 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


