ADVENTURE

CRF250 RALLY
Απογειώνει τις αισθήσεις
Η CRF250 Rally είναι έτοιμη για κάθε μικρή ή μεγάλη περιπέτεια, στην πόλη και το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Με
μακριές αναρτήσεις, μεγάλα δισκόφρενα, ABS και προστασία από τον αέρα και το νερό, η CRF250 Rally είναι
ιδανική για κάθε αποστολή. Ο κινητήρας συνδυάζει δυνατή ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, καθώς και
ομαλή λειτουργία χωρίς ξεσπάσματα ή απροθυμίες. Το ατσάλινο πλαίσιο παρέχει πολύ καλή ισορροπία της μοτοσυκλέτας και εύκολο χειρισμό. Ισορροπίας συνέχεια με μεταξόνιο στα 1.455 χιλιοστά, το οποίο συνδυάζεται με
απόσταση από το έδαφος που δεν ξεπερνά τα 270 χιλιοστά.
Η μοτοσυκλέτα είναι σχεδιασμένη για κάθε χρήση και διάθεση. Στην πόλη είναι ασύγκριτη, Με στενό προφίλ,
ευλυγισία και άψογη συμπεριφορά, η κάθε διαδρομή γίνεται με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Εκεί όμως που
λάμπει πραγματικά, είναι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου καταπίνει τις στροφές με χαρακτηριστική άνεση και
ενισχύει τη διάθεση για αναζήτηση ορίων. Έκτος όμως από επιδόσεις, μια παιχνιδιάρικη μοτοσυκλέτα διπλής
χρήσης, πρέπει να διαθέτει και εμφάνιση. Με στυλ εμπνευσμένο από την αγωνιστική CRF450 Rally Dakar, η
έννοια της υποκειμενικότητας χάνει την σημασία της. Πανέμορφη, επιθετική και με περιπετειώδη χαρακτήρα, η
CRF250 Rally είναι η νέα μόδα για νεαρούς στο σώμα και την ψυχή αναβάτες, που θέλουν να ζήσουν τη νέα τους
περιπέτεια με όλες τους τις αισθήσεις. Δύναμη, αξιοπιστία και ευκολία στο χειρισμό, από μια μοτοσυκλέτα που
σχεδιάστηκε, για να φέρει την εξερεύνηση κοντά όσο ποτέ.
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Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 1-κύλινδρος με 2ΕΕΚ
Κυβισμός: 250 κ.εκ.
Μέγιστη Ισχύς: 24,8hp (17 Kw) / 8.500
Μέγιστη Ροπή: 22,6Nm / 6.750 σ.α.λ. (95/1/EC)
Βάρος (πλήρες υγρών): 157 κιλά
Χωρητικότητα
σ.α.λ. (95/1/EC)
* Κατανάλωση Καυσίμου: 30,3 χλμ/λτ (WMTC mode)
Ύψος Σέλας: 895 χιλ.
Απόσταση από το
καυσίμου: 10.1 λίτρα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 2.210 x 900 x 1.425 χιλ.
έδαφος: 270 χιλ.

