
Honda CRF250R 2020
2020 CRF250R

Kaip ir flagmanas „CRF450R“, 2020 m. pasirodysiantis „CRF250R“
modelis gali pasigirti važiuoklės ir variklio patobulinimais, kurie
pagerina našumą bei valdymą.
  
  Dėl variklio pakeitimų maksimali galia padidėjo 4 proc., o sukimo
momentas – 8 proc. Be to, pagerėjo sukimo momentas ypač svarbiame
žemų ir vidutinių sūkių diapazone. Modernizuota cilindrų bloko
galvutės ir stūmoklių konstrukcija, taip pat optimizuoti įleidimo ir
išleidimo kanalai, maksimaliai panaudojant visus naujų kumštelių
profilių privalumus. Pakeistas antrosios pavaros perdavimo skaičius,
kad būtų visapusiškai panaudota padidėjusi galia. Trečioji ir ketvirtoji
pavaros dabar pasižymi mažos trinties danga sklandesniam pavarų
perjungimui užtikrinti. Variklio patobulinimų temą užbaigia
„CRF250R“ pritaikytos naujos elektroninio degalų įpurškimo
schemos, pagrįstos „450R“ duomenimis. Tai užtikrina tolygų galios
tiekimą priklausomai nuo pasirinktos pavaros.
  
  Panaudotas lengvesnis rėmas ir švytuoklė leido padidinti važiuoklės
lankstumą. Kartu su standesne švytuokle tai lemia didesnį stabilumą ir
tikslesnės važiavimo trajektorijos išlaikymą. Taip pat atnaujinta
pakaba, pagerinanti amortizaciją važiuojant mažu greičiu.
  



  „CRF250R“ dabar komplektuojamas su naujomis galinėmis stabdžių
kaladėlėmis, specialiai sukurtomis jų ilgesniam tarnavimo laikui ir
geresnėms stabdymo charakteristikoms užtikrinti. Tai leido atsisakyti
galinio disko gaubto. 2020 m. modelis taip pat siūlomas su nauja
grafika.  



Spalvos

Extreme Red Extreme Red Extreme Red

Extreme Red Extreme Red



Techniniai duomenys
CRF250R 2020

Variklis
Tipas Keturtaktis, 4 vožtuvų 1 cilindro skysčiu aušinamas DOHC 
Darbinis tūris (cm3) 249,4 cm3
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga

79 x 50,9mm

Suspaudimo laipsnis 13,9: 1
Galingumas KW/aps.per
min.

30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)

Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.
Maitinimo sistema FI - elektroninis įpurškimas
Starteris Elektrinis Starteris
Transmisija
Pavarų dėžė 5 laipsnių
Pagrindinis perdavimas Grandinė
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm) 2181mm
Plotis (mm) 827mm
Aukštis (mm) 1260mm
Atstumas tarp ašių (mm) 1486mm
Sėdynės aukštis 957mm
Prošvaisa (mm) 327mm
Degalų bako talpa (l) 6,3L
Padangos
Priekinė 80/100 - 21 Dunlop GeoMax MX3S
Galinė 100/90 - 19 Dunlop GeoMax MX3S
Stabdžiai
Priekinė 260mm
Galinė 240mm
Rėmas
Teleskopinių šakių
pasvirimo kampas

27˚5'

Pakabos eiga 116mm



CRF250R 2020
Svoris 107,8kg



Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.

Kaina*
EUR su PVM

21%
CRF250R 2020 30,5kW/11,900min-1

(95/1/EC)
8 561,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.


