
Výbušný výkon
a obratnost díky nízké
hmotnosti.
Na první jízdu na dvoutaktním motocyklu YZ250 nikdy

nezapomenete. Ohromující zrychlení, vynikající obratnost

adrenalinový výkon – tento stroj miluje vášnivou jízdu! Je

neohroženým králem motokrosové trati a nic ho

nezastaví. A když jezdíte jen tak pro radost nebo

trénujete s kamarády, YZ250 zvládne téměř vše, co si

dokážete představit.

Tento motocykl má již nyní pověst jednoho

z nejrychlejších a nejsnadněji ovladatelných

motokrosových motocyklů a díky různým vylepšením šasi

a kapotáže teď jezdci dává ještě výraznější kontrolu

a agilitu. Jeho špičkové odpružení má upravené tlumení

při nízkých rychlostech, které zlepšuje ovladatelnost.

Brzdný výkon je o úroveň výš díky novému přednímu

třmenu.

Nové, účinnější sání vzduchu spolu s přepracovaným

výfukovým systémem zvyšují výkon agresivního,

kapalinou chlazeného motoru YPVS o objemu 250 ccm.…

Zbrusu nová štíhlá kapotáž

Výkonný brzdový systém

Bezkonkurenční odpružení KYB

Vysoce účinné sání vzduchu

Závodní ergonomie

Barva a gra ka nové generace

Dvoutaktní motor o objemu 250 ccm

se systémem YPVS

Lehký podvozek
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Výbušný výkon a obratnost díky nízké
hmotnosti.
A díky novému dvoubarevnému provedení a in-mould gra ce je tento vítězný závodní stroj žhavější. Ať

žije dvoutaktní motocykl YZ250!

Tento motocykl je lehký, agilní a je zkonstruovaný tak, že při výjezdech ze zatáček nemá konkurenci.

Je to adrenalinový superstroj. Dvoutaktní motocykl YZ250 disponuje výkonem a všestranností

potřebnými k vítězstvím na nejvyšších úrovních motokrosu, superkrosu a freestyle MX. Přichází

s radikálně novým vzhledem, agresivnější kapotáží a zásadními vylepšeními šasi.

Pokud jste již zažili náročný závod na YZ250, budete nadšení z toho, co Yamaha s tímto ikonickým

motokrosovým motocyklem provedla. A pokud jste ještě neměli možnost s dvoutaktním motocyklem

YZ250 závodit, pak je nejvyšší čas zjistit, o co přicházíte!

Zcela nová kapotáž zlepšuje ergonomii stroje a zajišťuje mu ještě větší ovladatelnost a agilitu.

Špičkové odpružení KYB má upravené tlumení při nízkých rychlostech, které zlepšuje ovladatelnost.

Nový přední třmen zase zvyšuje úroveň brzdného výkonu. Nové, účinnější sání vzduchu spolu

s upraveným výfukovým systémem zvyšují výkon agresivního, kapalinou chlazeného motoru YPVS

o objemu 250 ccm. A nový, výkonnější přední brzdový systém spolu s upraveným tlumení odpružení

pomáhají zkrátit časy na kolo. A nové dvoubarevné provedení a gra ka jsou agresivnější než kdykoli

předtím. Dvoutaktní motocykl YZ250: Legenda pokračuje!
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Nově  navržená štíhlá kapotáž

Dvoutaktní motocykl YZ250 má nově

navrženou štíhlou kapotáž, která tomuto

legendárnímu motocyklu dodává agresivní

a sportovní vzhled. Palivová nádrž a kryty

chladiče jsou užší než u předchozího

modelu, což umožňuje mnohem

kompaktnější jízdní pozici, lepší

pohyblivost a ještě vyšší agilitu

v zatáčkách.

Výkonný brzdový systém

Nová výkonná přední brzdová soustava

s tužším dvoupístkovým třmenem

a většími pístky o průměru 25,4 mm, které

výrazně zvětšují kontaktní plochu

destiček, posouvá brzdný výkon na novou

úroveň. Nový 240mm zadní kotouč je lehčí

a přesto zajišťuje stejnou úroveň brzdné

síly.

Bezkonkurenční odpružení KYB

Přední vidlice KYB Yamaha se systémem SSS

(Speed Sensitive System) má špičkovou

konstrukci. Nastavení tlumení v nízkých

rychlostech bylo u nového modelu vpředu

i vzadu upraveno pro lepší ovladatelnost.

Vysoce účinné sání vzduchu

Přepracováním bočních panelů, zadního

blatníku, základny sedla a zadního rámu

usnadnili konstruktéři společnosti

Yamaha přívod vzduchu do sání. Toto

vylepšení spolu s přepracovaným

výfukovým systémem zajišťuje efektivnější

provoz motoru a vyšší výkon.

Závodní ergonomie

Model YZ250 je již nyní považován za

jeden z nejsnáze ovladatelných terénních

motocyklů. A díky nové štíhlejší kapotáži

a ploššímu sedlu se vám bude lépe

přenášet váha těla při brzdění, zatáčení

nebo zrychlování, takže budete mít nad

strojem ještě větší kontrolu.

Barva a gra ka nové generace

Novou štíhlou kapotáž zdobí nová generace

dvoubarevného designu kombinující modrou

Icon Blue s matným tmavě modrým odstínem

a novou in-mould gra kou odolnou proti

opotřebení.
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Motor

Typ motoru
Kapalinou chlazený;Jednoválec;Jazýčkový ventil s
YPVS;Dvoutaktní

Zdvihový objem 249 ccm
Vrtání x zdvih 66,4 × 72,0 mm
Kompresní poměr 8,9 - 10,6 : 1
Systém mazání Premix
Typ spojky mokrá;vícelamelová
Systém zapalování CDI
Systém startování nožní
Převodovka 5rychlostní;stálý záběr
Koncový převod Řetěz
Karburátor Keihin PWK38S/1

Podvozek

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Úhel sklonu 27° 40′
Stopa 122 mm
Systém předního odpružení Teleskopická vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih 300 mm
Zadní zdvih 315 mm
Přední brzda Hydraulická s jedním kotoučem, Ø 270 mm
Zadní brzda S jedním kotoučem, Ø 240 mm
Přední pneumatika 80/100-21 51M s duší
Zadní pneumatika 110/90-19 62M s duší

Rozměry

Celková délka 2,185 mm
Celková šířka 825 mm
Celková výška 1,290 mm
Výška sedla 975 mm
Rozvor kol 1,485 mm
Minimální světlá výška 360 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 103 kg
Kapacita palivové nádrže 7,0 l
Kapacita olejové nádrže 0,7 l
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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