
YZ250F
www.yamaha-motor.cz

Lehčí, rychlejší, hbitější:
dokonalý model YZ
Pro rok 2015 přichází nejnovější generace motocyklu YZ250F s celou
řadou změn v detailech na motoru a ve stylu, které z tohoto
inovativního motokrosového motocyklu dělají náš dosud nejlepší stroj
třídy MX2!

Díky obrácené hlavě válců a hadovitému výfukovému systému tvoří
dozadu skloněný čtyřventilový motor o objemu 250 ccm měřítko své
třídy. Přepracované vstřikování paliva a nastavení zapalování přináší
ještě více výkonu ve středních otáčkách. Citlivější ovládání škrticí
klapky přináší pocit precizní odezvy.

Kompaktní a lehký hliníkový rám s minimální kapotáží umožňují hbité
ovládání a řízení ostré jako žiletka. Nové černé ráfky společně
s grafickým zpracováním ve stylu továrního motocyklu dotváří
poutavý vzhled „profesionálního stroje“!

Dozadu skloněný motor se vstřikováním
paliva

Přepracované nastavení vstřikování paliva
a zapalování pro vyšší výkon ve středních
otáčkách

Vynikající charakter výkonu díky
„hadovitému“ výfuku

Kompaktní hliníkový rám s krátkým
pomocným rámem

Uložení motoru v konstrukci rámu přispívá
k centralizaci hmoty

Systém řazení přinášející plynulost výkonu

Systém řazení přinášející plynulost výkonu

Uprostřed umístěná palivová nádrž

Černé ráfky kol a grafika továrního
motocyklu
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Abyste se dostali
dopředu, musíte se

dívat dopředu

Vlastnosti, které každý závodník od motocyklu
očekává, jsou většinou stejné: musí být rychlejší, lehčí
a snadněji ovladatelný. Tato dokonalá řada YZ
ztělesňuje pokrokové myšlení společnosti Yamaha.
Chceme být na špici, stejně jako vy, stejně jako oni.

Společnost Yamaha sleduje a reaguje, kdykoli se
vzorkovaná pneumatika agresivně zakousne do terénu.
Nyní jsme zdokonalili technologii našich modelů YZ na
takovou úroveň, že už zkrátka nemůžete získat lepší,
použitelnější a konkurenceschopnější stroj.

Soutěže jsou duší značky Yamaha a motokrosové
modely YZ jsou naší nabídkou přinášející pocity
vzrušení a radosti, které si pak můžete nejlepším
možným způsobem vychutnat. Rychlejší, lehčí,
snadněji ovladatelný.



Agresivní minimalistická kapotáž
Tento motocykl byl zkonstruován pro opravdové závodění. Jeho agresivní, minimalistická kapotáž poskytuje při
náročných závodech optimální volnost pohybu. Dlouhé sedlo a skrytý uzávěr palivové nádrže umožňují rychlé
přenášení hmotnosti těla. S novým vzhledem továrního motocyklu, tvarovanou grafikou a černými ráfky je model
motocyklu YZ250F pro rok 2015 připraven vyjet!
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Motor se vstřikováním paliva
Model YZ250F využívá vyspělý systém vstřikování paliva, který přináší

vynikající výkonovou charakteristiku, okamžitou odezvu a zvučný projev.

Využívá stejný koncept funkční a integrované konstrukce jako model YZ450F.

K dosažení vyššího výkonu na středních otáčkách bylo pro model 2015

upraveno vstřikování paliva motoru a zapalování.

Dozadu skloněný motor, dopředu zaměřené myšlení
Vpředu umístěné přímé sání zaručuje vynikající účinnost, zatímco zadní sklon

motoru je nastaven na optimální úhel s ohledem na rám, velikost motoru a

vyvážení hmotnosti. Plný potenciál jednotky ECU lze využít díky volitelnému

systému MX Power Tuner, který umožňuje úpravu nastavení podle osobních

preferencí a terénních podmínek.

Centralizace a snížení hmotnosti
Hadovitá konstrukce výfuku umožnila použít krátký a silný tlumič, který přinesl

možnost osazení krátkého pomocného rámu. To je jen jeden z faktorů přispívajících

k výrazné centralizaci hmoty motocyklu. Uprostřed umístěná nádrž zachovává štíhlou

siluetu kapotáže. Snadno přístupný vzduchový filtr je opatřen rychloupínáky.

Kompaktní lehký rám
Model YZ250F se proslavil svými schopnostmi v zatáčkách a těží z lehkého dvojitého

kolébkového rámu tvarovaného vodou, vyrobeného z deseti různých typů kovaných,

litých a protlačovaných hliníkových dílů. Precizní ovladatelnost rámu s dobrou zpětnou

vazbou zajišťuje jeho vysoká úroveň pevnosti, vyváženosti a tlumení pro dosažení

„maximální“ odezvy a zábavy.

Plynulé a efektivní řazení
Odolná spojka a přesně řadící převodovka přináší jezdcům motocyklu YZ250F

plynulejší řazení s větším pocitem jistoty. Tento pokročilý systém snižuje ztráty hnací

síly při změnách převodových stupňů a umožňuje jezdci optimálně využívat výkon

motoru k dosažení co nejkratších časů na kolo.
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Motor YZ250F
Typ motoru jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 250cc

Vrtání x zdvih 77,0mm x 53,6mm

Kompresní poměr 13,5 : 1

Maximální výkon -

Maximální točivý moment -

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Karburátor Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování nožní

Převodovka stálý záběr, 5rychlostní

Koncový převod Řetěz

Podvozek YZ250F
Rám Částečně dvojitý kolébkový

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork

Přední zdvih 310 mm

Úhel sklonu 26º 50

Stopa 118 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 315 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 250 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 80/100-21 MS32

Zadní pneumatika 100/90-19 MS32

Rozměry YZ250F
Celková délka 2 170 mm

Celková šířka 825 mm

Celková výška 1 280 mm

Výška sedla 965 mm

Rozvor kol 1 475 mm

Minimální světlá výška 330 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 105 kg

Kapacita palivové nádrže 7,5 Litry

Kapacita olejové nádrže 0,9 litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu
prostředí. Na uvedených snímcích mohou být zobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu.
Stroj zobrazený na snímcích může být vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky, které může být určeno
pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré informace jsou uvedeny za účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry a vzhled
produktů a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází
od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými třetími stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost
vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být v některých zemích omezena.
Společnost Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se mohou ceny
produktů a příslušenství značky Yamaha lišit podle místních požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Pro další
podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce značky Yamaha.



Barvy 
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Racing Blue 

Yamaha Spring Hook
Puller

Metric Tool Kit Yamaha Sliding T-
Driver Set

Yamaha Exhaust
Plug

Yamaha Oil Funnel Yamaha Safety Wire
Plier

For all YZ250F accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Kdo vlastní stroje Yamaha, pro toho vzrušení z jízdy nikdy nekončí. Pro maximalizaci vašich zážitků vám
doporučujeme originální díly a příslušenství Yamaha.
Vyvinuli jsme řadu vysoce kvalitního a inovativního jízdního vybavení, oblečení i připojitelného
příslušenství určeného k vaší ochraně a zvýšení výkonu vašeho stroje Yamaha. Pokud zůstanete věrni
značce Yamaha, máte záruku kvality, spolehlivosti a vítězných výkonů.
Yamalube® je naše řada high-tech maziv. Tato maziva, která jsou mízou motorů Yamaha, jsou navržena
tak, aby dobře fungovala, ať už se vydáte kamkoli.

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha YZ250F na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
organizační složka CZ

Obchodní 126
251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava


