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Rossz, a jó értelemben
A Yamaha mindig is híres volt arról, hogy saját
elképzelésekkel rendelkezik. Motorkerékpárjaink eltérnek
a többitől, ezért olyan különlegesek. Ha vetsz egy
pillantást a WR250F modern „fordított” motorjára, látni
fogod, hogy ami egyesek számára rosszul néz ki, az
nekünk pont jó!

A WR250F új időszámítást indít. Az előre néző
beszívónyílás és a tuningolható üzemanyag-
befecskendezési rendszer azonnali erőt ad. A központi
súlyelosztásnak köszönhetően az ülés alatt elhelyezkedő
üzemanyagtartály és a felülre szerelt légszűrőház
rendkívül könnyű kezelhetőséget biztosít.

Az egyedi enduro kuplunggal rendelkező 6 fokozatú
sebességváltó és az osztályelső felfüggesztés miatt az
elektromos önindítóval rendelkező WR250F által a
Yamaha visszatér az élmezőnybe.

Pehelykönnyű, kompakt és
mozgékony, 250 köbcentiméteres,
4 ütemű

Nagy teljesítményű üzemanyag-
befecskendezéses blokk

Fordított hengerfej előre néző
beszívónyílással

Rövid kiegészítő bölcsővel ellátott
kompakt alumíniumváz

Enduro kuplung hosszú áttételű, 6
fokozatú sebességváltóval

Kapcsoló nélküli elektromos
önindító

Csatlakoztatható Power Tuner az
egyszerű tuningért

Központi helyen lévő 7,5 l-es
üzemanyagtartály

Felülre szerelt, gyorsan
eltávolítható légszűrő

Kiemelkedő felfüggesztési
teljesítmény

Központi súlyeloszlás a gyors
irányváltásért

18 colos hátsó kerék, Metzeler 6
Days Extreme gumiabroncs
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Vissza az élmezőnybe A Yamaha mindig is az élen járt a könnyű
motorkerékpárok formatervezésében. Ha
komolyan gondolod a győzelmet, akkor
világos, mit kell tenned: a Yamahát és a
WR250F-et kell választanod.

Az innovatív motor előre néző beszívónyílással
és felülre szerelt légszűrőházzal rendelkezik,
mely ellátja az üzemanyag-befecskendező
rendszert. A jármű a díjnyertes YZ250F
krosszmotor leszármazottja, mely elsöpri
ellenfeleit az Egyesült Államokban, Európában
és Ausztráliában is.

Erős teljesítményjellemzői és rendkívül
könnyű kezelhetősége miatt a WR250F a
valaha látott legkorszerűbb motor- és
váztechnológiát engedi szabadjára az enduro
világban.
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250 köbcentiméteres, üzemanyag-befecskendezéses, 4

ütemű motor
A WR250F üzemanyag-befecskendezéssel van felszerelve az
ütősebb teljesítmény és az erősebb nyomatékleadásért az
alacsony és közepes közötti fordulatszám-tartományban.
Acélos motorja kialakításának köszönhetően mindennel elbír a
sziklás tereptől kezdve az igazi erdei csapásokig. A modern
motor endurókra jellemző gyújtással és EFI beállításokkal
rendelkezik, így készen áll az iram diktálására.

Fordított hengerfej egyenes beszívónyílással
A WR250F motor az enduro világ legkorszerűbb dizájnelemeit
tudhatja magáénak, beleérve a hátrafelé döntött hengert és a
kígyózó kipufogót, melyek központosítják a tömeget. Ez az
elrendezés lehetővé teszi a modern, hátrafordított hengerfej és
az előre néző egyenes beszívónyílás használatát, mely rendkívül
gyors gázadást tesz lehetővé.

Kompakt és mozgékony
A pehelykönnyű alumínium kereszttartós váz és a rövid kiegészítő
bölcső miatt ez a kompakt enduro motorkerékpár kiváló
manőverezhetőséggel rendelkezik. Az egyedi központi súlyelosztás
miatt könnyű irányt váltani, a korszerű felfüggesztési rendszerek és a
hosszú, lapos ülés miatt pedig a versenyre kész WR250F egészen új
szintre emeli a mozgékonyságot a 4 ütemű kategória számára!

Központi súlyeloszlás
Mi vagyunk a központi súlyelosztás úttörői, és ez az, ami miatt a
WR250F minden versenytársát lekörözi. Azáltal, hogy a tengely
közepéhez közel helyeztük a nagyobb alkotórészeket, mint az
üzemanyagtartályt, a hengert és a kipufogórendszert, egy olyan enduro
motorkerékpárt hoztunk létre, mely mozgékony kezelhetősége miatt
igazi előnyt jelent a Yamaha vezető számára.

Osztályelső felfüggesztés
A teljes mértékben állítható felfüggesztés kategóriájában a
legkorszerűbb. A 48 mm-es fordított első teleszkópok 310 mm-es
rugóutat biztosítanak, és külön levegő-olaj csillapítórendszerrel
rendelkeznek, melyek egész nap egyenletes teljesítményt tesznek
lehetővé. A modern, 250 köbcentiméteres, 4 ütemű motorkerékpár
hátsó részén lengőkaros Monocross hátsó felfüggesztési rendszer
található, mely 318 mm-es kerékmozgást tesz lehetővé.

Enduro kuplung és hosszú áttételű, 6 fokozatú sebességváltó
A WR250F sebességváltójának kuplungját kifejezetten arra terveztek,
hogy bírja az órákon keresztül tartó gyűrődést. Az üzemanyag-
befecskendezéses motor teljesítményének optimalizálása érdekében a
motorkerékpár az adott célra készített, széles áttételű, 6 fokozatú
sebességváltóval büszkélkedhet.
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Motor WR250F
Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 250cc

Furat x löket 77,0 mm x 53,6 mm

Kompresszióviszony 13,5 : 1

Maximális teljesítmény -

Maximális nyomaték -

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás CDI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Alváz WR250F
Váz Félkettős bölcső

Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork

Első rugóút 310 mm

Villaszög 26º 10

Utánfutás 114 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 318 mm

Első fék Egyszeres tárcsafék, Ø 250 mm

Hátsó fék Egyszeres tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 90/90-21 54M

Hátsó gumi 130/90-18 69M

Méretek WR250F
Teljes hossz 2 165 mm

Teljes szélesség 825 mm

Teljes magasság 1 280 mm

Ülésmagasság 965 mm

Tengelytáv 1 446 mm

Minimális hasmagasság 325 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

118 kg

Üzemanyagtank kapacitása 7,5 liter

Olajtank kapacitása 1,1 liter



Színek 
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Racing Blue

 Kiemelt tartozékok

Titán slip-on
kipufogódob

Összekötőcső,
rozsdamentes acél

Összekötőcső,
titán

GYTR® mart
kuplungkosár

GYTR® Enduro
védőlemez

Holeshot-eszköz

Az összes WR250F tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültséggel, a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha WR250F modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


