
Vozite kot divja zver.
V vsakem od nas se skriva tovarniški dirkač, ki samo čaka,

da plane na prosto. Na sam vrh se bo povzpela le izbrana

peščica motokrosistov, zato je privilegij že to, da si lahko

del enega največjih ekstremnih športov na svetu. Prav

vsaka vožnja z motornim kolesom YZ250 Monster Energy

Yamaha Racing Edition je nekaj posebnega.

Ta dvotaktni model YZ250 že slovi kot eden najhitrejših in

najokretnejših motociklov za motokros, celotna izkušnja

pa je zdaj še boljša zahvaljujoč popolnoma novemu

oklepu, ki izboljšuje ergonomijo in tako zagotavlja še večji

nadzor nad šasijo in boljšo okretnost. Njegovo vrhunsko

vzmetenje ponuja izboljšane lastnosti blaženja pri nizkih

hitrostih za lažjo vodljivost, sprednja zavorna čeljust pa

omogoča še večjo zavorno zmogljivost.

Novi, učinkovitejši sistem vsesavanja zraka in izboljšani

izpušni sistem skrbita za višjo izhodno moč eksplozivnega

250-kubičnega agregata s tekočinskim hlajenjem in

sistemom YPVS, zaradi ekskluzivnega črno-modrega

oklepa in gra ke v tovarniškem slogu pa je YZ250

Monster Energy Yamaha Racing Edition popolni

dvotaktnik za vsakega dirkača, ki živi za motokros.

Oklep motocikla Monster Energy

Yamaha Racing Edition

Popolnoma nov ozek oklep

Zmogljiv zavorni sistem

Vrhunsko vzmetenje KYB

Visokoučinkovit sistem vsesavanja zraka

Dirkalna ergonomija

250-kubični 2-taktni agregat s

sistemom YPVS

Lahka aluminijasta šasija
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Vozite kot divja zver.
Že na prvi pogled je jasno, da je model YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition vrhunska replika

motornega kolesa. Ponaša se s prenovljeno ergonomsko šasijo in ozkim oklepom, ki zagotavlja boljšo

mobilnost in še večjo okretnost pri zavijanju. Poleg vsega tega boste postali ponosni lastnik

motornega kolesa v tovarniškem slogu, ki bo eden najbolj zaželenih dvotaktnikov v boksu.

To motorno kolo ponuja neprimerljivo kombinacijo visokozmogljivega 250-kubičnega 2-taktnega

agregata s sistemom YPVS (Yamaha Power Valve System), lahke aluminijaste šasije in enega najboljših

paketov vzmetenja v svojem razredu ter je eno najvznemirljivejših motornih koles za motokros, ki ste

jih kdaj koli vozili. Odkar je prišel na trg, je osvojil že vse pomembne dirke v motokrosu, superkrosu in

prostem slogu razreda MX. Zdaj je ta Yamahin motocikel še bolj izpopolnjen.

Popolnoma nov ozek oklep zagotavlja dinamičen in izjemno sodoben videz, za višjo stopnjo nadzora pa

je model opremljen z bolj ravnim sedežem, ki olajša prenašanje teže pri pospeševanju, zavijanju ali

zaviranju. Z novim, še zmogljivejšim sprednjim zavornim sistemom in izboljšanim vzmetenjem za

blaženje sunkov pa boste dosegali hitrejše čase krogov. YZ250 Monster Energy Yamaha Racing

Edition z ekskluzivno črno barvo in gra ko v tovarniškem slogu je najbolj zaželen dvotaktnik.
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Oklep motocikla Monster
Energy Yamaha Racing Edition

Model YZ250 Monster Energy Yamaha

Racing Edition, ki so ga navdihnili

zmagoviti motocikli v razredih MXGP in

MX2, se ponaša z ekskluzivnim črnim

oklepom in gra ko v tovarniškem slogu,

zaradi česar je ta 250-kubični dvotaktnik

vrhunska replika dirkalnega motocikla.

Popolnoma nov ozek oklep

Model YZ250 Monster Energy Yamaha

Racing Edition se ponaša z novo zasnovo

ozkega oklepa, ki tej repliki motocikla

daje vpadljiv in športni videz. Ožji

rezervoar za gorivo in pokrovi hladilnika v

primerjavi s prejšnjim modelom med

vožnjo omogočajo kompaktnejši položaj in

večjo mobilnost pri prenašanju teže ter še

večjo okretnost pri zavijanju.

Zmogljiv zavorni sistem

Novi sprednji zavorni sistem, ki popelje

zavorno zmogljivost na naslednjo raven, je

opremljen z bolj togimi dvobatnimi zavornimi

čeljustmi z večjima batoma premera 25,4

mm, ki ponujata veliko večjo stično površino

med zavornim kolutom in ploščicami. Novi

240-milimetrski zadnji kolut pa zmanjšuje

težo in hkrati zagotavlja enako raven

zavorne moči.

Vrhunsko vzmetenje KYB

Yamahine prednje vilice KYB s sistemom

SSS (Speed Sensitive System) so preprosto

neprekosljive, novi model pa spredaj in

zadaj ponuja tudi izboljšane lastnosti

blaženja pri nizkih hitrostih, ki

zagotavljajo boljšo vodljivost.

Visokoučinkovit sistem
vsesavanja zraka

Yamahini inženirji so prenovili stranske

pokrove, zadnji blatnik, osnovo sedeža in

zadnji okvir, s čimer so zmanjšali upornost

na vhodni zračni tok. To pa skupaj s

preoblikovanim izpušnim sistemom

zagotavlja učinkovitejše delovanje

agregata in prinaša še večjo zmogljivost.

Dirkalna ergonomija

YZ250 Monster Energy Yamaha Racing

Edition že slovi kot eno najbolj okretnih

motornih koles za motokros, zaradi ožjega

oklepa in bolj ravnega sedeža pa boste med

zaviranjem, zavijanjem ali pospeševanjem še

lažje premikali svoje težišče in dosegli večji

nadzor.
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Agregat

Tip agregata
Tekočinsko hlajen;Eno valjni;Membranski ventil s
YPVS;2-taktni

Prostornina 249 cm3
Vrtina x gib 66,4 × 72,0 mm
Kompresijsko razmerje 8,9 - 10,6 : 1
Sistem podmazovanja Predmešanica
Tip sklopke Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga CDI
Zagon Nožni
Prenos 5-prestav;Konstantni
Končni prenos Veriga
Uplinjač Keihin PWK38S/1

Šasija

Okvir Dvojna gred
Kot vilice 27° 40′
Predtek 122 mm
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
Hod prednjega vzmetenja 300 mm
Hod zadnjega vzmetenja 315 mm
Prednja zavora Hidravlični enojni kolut, Ø 270 mm
Zadnja zavora Enojni kolut, Ø 240 mm
Prednja pnevmatika Tip cevi 80/100-21 51M
Zadnja pnevmatika Tip cevi 110/90-19 62M

Dimenzije

Skupna dolžina 2.185 mm
Skupna širina 825 mm
Skupna višina 1.290 mm
Višina sedeža 975 mm
Medosna razdalja 1.485 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 360 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 103 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 7,0 l
Prostornina rezervoarja za olje 0,7 l
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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