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Pearl Nebular Black (YAY)

Pearl Glacier White No.2 (QHW)

Metallic Triton Blue No.2 (QHV)

SPECIFIKÁCIÓ
Hosszúság

2085 mm

Szélesség

740 mm

Teljesítmény

25 LE (18.4 kW) / 8 000 rpm

Nyomaték

23.4 Nm / 6 500 rpm

Futómű

Első

Teleszkópos, tekercsrugó, olajcsillapítás

Hátsó

Lengővilla, tekercsrugó, olajcsillapítás

Magasság

1110 mm

Hengerűrtartalom

248 cm

Villaszög / utánfutás

25,6˚ / 104 mm

Tengelytáv

1430 mm

Sűrítési arány

11 : 1

Fék

Első

Tárcsafék

Hátsó

Tárcsafék

Első

110/80-17M/C 57H tömlő nélküli

Hátsó

140/70-17M/C 66H tömlő nélküli
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Szabad magasság

160 mm

Üzemanyagrendszer

Üzemanyag-befecskendezés

Ülésmagasság

790 mm

Indítórendszer

Elektromos

Menetkész tömeg
Motor típusa
Furat × löket

181 kg (ABS-szel felszerelt modell)

Gumiabroncs

Kenési rendszer

Nedves olajteknő

Négyütemű, folyadékhűtésű, SOHC,
soros kéthengeres

Sebességváltó

Hatsebességes, mechanikus

Gyújtásrendszer

Elsődleges áttétel

3,238 (68/21)

Üzemanyagtank

15 L

53,5 mm × 55,2 mm

Végáttétel

3,285 (46/14)

Olajkapacitás

2,4 L

Elektronikus gyújtás

A műszaki adatok, megjelenés, színek (beleértve a váz színét), felszerelések, anyagok és egyebek tekintetében a katalógusban bemutatott „SUZUKI” termékek speciﬁkációját a gyártó bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. Továbbá az egyes járművek kiépítése a helyi jogszabályoknak megfelelően változhat. Bármely modell előzetes értesítés nélkül megszűnhet.
Egyes modellek nem elérhetőek bizonyos régiókban. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek és a tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, a pontos részletekkel, aktuális színekkel és az esetleges változtatásokkal kapcsolatban keresse a hivatalos hazai Suzuki Motorkerékpár Márkakereskedőinket.
A képek számítógép által generált összetevőket tartalmaznak. A termékek színe eltérhet a brosúrában ábrázoltaktól. A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Mindig viseljen bukósisakot, óvja szemét és viseljen védőruházatot!
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A motorkerékpárokat mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra!
Soha ne vezessen alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt!

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk
középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár
és hajómotor úgy készül, hogy izgalmassá és élvezetessé
tegye vásárlójának mindennapjait.
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Motorblokk
A GSX250R 248 cm3-es, soros kéthengeres motorja alapos
vizsgálaton és optimalizáláson esett át azon célból, hogy
maximalizáljuk az alacsony és középső fordulatszámtartományban leadott nyomatékot, és biztosítsuk a könnyű
irányíthatóságot garantáló hatékony motorteljesítményt.
Az elért teljes hatékonyságnak köszönhetően a fogyasztás
kategóriavezető *1, és a környezetbarát teljesítmény megfelel a
szigorú Euro 4-es károsanyag-kibocsátási előírásoknak.
A teljesen megtankolt GSX250R akár 480 km-es távolság
megtételére képes*2.
*1 Négyütemű, kéthengeres, 250 cm 3-es kategória
*2 A mérést a Suzuki végezte a Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC)
szabvány kipufogógáz-kibocsátás mérésére vonatkozó előírásai szerint.
A tényleges üzemanyag-fogyasztás és a hatótávolság a körülmények
függvényében eltérhet (például időjárási és útviszonyok, vezetési stílus
és karbantartás).

Görgős szelephimba

Dugattyú
A vékony, alacsony feszítettségű dugattyúgyűrűk csökkentik a
súrlódást. A dugattyúgyűrűk hornyának kialakítását szintén
optimalizáltuk.

Henger

Kimagasló teljesítmény
Pontos gázreakció, széles teljesítménytartomány, könnyű irányíthatóság és gazdaságosság.
A GSX250R teljesítménye túlszárnyalja azt, amit általában elvárnánk egy 250 cm3-es motorkerékpártól.
A teljesítményt minden szempontból úgy optimalizáltuk, hogy maximálisan kihozza a motor képességeit, és igazi élményt nyújtson a városban és a városon kívül egyaránt.

Új kialakítású szívószelep

A hengerek falán alkalmazott magasminőségi hónolási eljárás úgy
biztosítja a dugattyúk kenesét, hogy ﬁnom ﬁlmréteget hoz létre a
perselyben, így segít minimalizálni a súrlódást, továbbá elősegíti a
jobb teljesítményt.

A szívószelep nyílásait úgy terveztük, hogy
optimalizálják a légáramlást az égéstérben.
Ez magasabb termikus hatásfok elérését
teszi lehetővé – így javul a teljesítmény, és
csökken a károsanyag-kibocsátás.

Hengerfej

Gyújtógyertya

A hengerfejen elhelyezett görgős szepelhimbák minimalizálják a
súrlódási veszteséget.

A túlnyúló középelektródájú gyújtógyertyák használata felgyorsítja
az üzemanyag elégetését. Mindez javítja a motorreakciót,
különösen a fojtószelep mérsékelt nyitása esetén, emellett
csökkenti a fogyasztást is.

Vezérműtengely
A GSX250R bütyökproﬁlja maximális gyorsulási teljesítményt nyújt
a leggyakrabban használt, 20 és 120 km/óra közötti tartományban.
További előnyként a bütyökproﬁl csökkenti a zajkibocsátást,
így az utazás lazább és kellemesebb.

Olajszivattyú
Az olajszivattyú optimalizálásával csökken a súrlódási veszteség,
nő a motorteljesítmény, és javul a fogyasztás.

Rendkívül hatékony,
könnyű kipufogórendszer
A GSX250R kipufogórendszere optimalizált kialakítású kamrát
használ a katalizátor előtt. Ez maximalizálja a gyorsulást
a közepes sebességtartományban, miközben a rendszer
hatékonyságának köszönhetően csökken a károsanyagkibocsátás is. A kipufogódob formája a teljesítményveszteség
csökkentésével járul hozzá a motor jobb teljesítményéhez és a
nyomaték növeléséhez. Kellemes hangot ad, miközben
kialakítása a hatékonyabb kanyarodást is elősegíti.
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A fényképen az összes lámpa és visszajelző illusztrációs célból van bekapcsolva.

Egyedi kialakítású LED-es első és hátsó világítás

Informatív sokszínű LCD műszerfal

A GSX250R sportos, agresszív megjelenése és a futurisztikus külső érdekében az első és hátsó világítás kialakításánál újratervezett
felületsugárzó LED technológiát alkalmaztunk. Az egyenletes megvilágítás és a fényszóró két oldalán elhelyezkedő lámpák valóban egyedi
megjelenést és rendkívül látványos világításrendszert biztosítanak a motorkerékpárnak.

A GSX250R inverz megvilágítású LCD-s műszerfalat használ. A kijelzőn
a sebességmérő, a fordulatszámmérő, a sebességfokozat és a motor
fordulatszáma, a kilométer-számláló, a kettő napi kilométer-számláló,
az üzemanyagszint-jelző, az átlag üzemanyag-fogyasztás, az
olajcserére ﬁgyelmeztető lámpa, valamint egy óra található.

Hullámos első és hátsó féktárcsák

Tízküllős első kerék, kiváló tapadást biztosító IRC gumiabronccsal

Új Sportos fenevad rázza fel a város nyugalmát
A GSX250R teljesítményre született, akár egy sokoldalú városi atléta. Sportos külsejének, fürgeségének és agilis teljesítményének köszönhetően kivételes élményt garantál.
Ugyanakkor a sportos jelleget gördülékeny és kellemes karakterisztika egészíti ki, amely egyaránt alkalmas a mindennapos ingázásra és a vidéki túrákra.
Tízküllős hátsó kerék, kiváló tapadást biztosító IRC gumiabronccsal

ABS-vezérlőegység

Teljesítményre tervezett kerekek Sportos, de kényelmes kormány
A kormánycsutkák alacsony rögzítési pontjai,
és ABS-es fékrendszer
sportos, mégis kényelmes vezetési pozíciót
Az új tervezésű tízküllős kerekek sportos IRC
gumiabroncsokat kaptak, amelyek kiváló tapadást
biztosítanak az úttesten. A megfelelő fékerőt
hullámos kialakítású első és hátsó tárcsafékek
garantálják. A BOSCH blokkolásgátló fékrendszere
(ABS)*3 szintén rendelkezésre áll a még nagyobb
magabiztosság és a jobb irányíthatóság érdekében.
*3 Az ABS-t nem a féktáv csökkentésére tervezték.
Az ABS nem tudja megakadályozni a kerekek kicsúszását
kanyarodás közbeni fékezéskor. Vezess óvatosan, és ne
hagyatkozz teljes mértékben az ABS-re!

biztosítanak a városban és a városon kívül
egyaránt.

Egyénileg állítható KYB első
és hátsó felfüggesztés
Hozzájárul a súlycsökkenéshez, fenntartja a
kényelmes kezelhetőséget, miközben
sportosabb stílust kölcsönöz a motornak.

Kétrészes
kényelmes ülés
A GSX250R sportos kialakítása különálló
üléseket kínál a motorosnak és utasának.
Mindkét ülés bőségesen tartalmaz
csillapítóbetétet, így a hosszabb motorozás
alkalmával is komfortos marad. Az
üzemanyagtartály karcsú kialakítása segíti a
motoros stabil helyzetét és a motor megtartását
megálláskor.
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A műszaki adatok, megjelenés, színek (beleértve a váz színét), felszerelések, anyagok és egyebek tekintetében a katalógusban bemutatott „SUZUKI” termékek speciﬁkációját a gyártó bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. Továbbá az egyes járművek kiépítése a helyi jogszabályoknak megfelelően változhat. Bármely modell előzetes értesítés nélkül megszűnhet.
Egyes modellek nem elérhetőek bizonyos régiókban. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek és a tájékoztatás nem teljeskörű. Kérjük, a pontos részletekkel, aktuális színekkel és az esetleges változtatásokkal kapcsolatban keresse a hivatalos hazai Suzuki Motorkerékpár Márkakereskedőinket.
A képek számítógép által generált összetevőket tartalmaznak. A termékek színe eltérhet a brosúrában ábrázoltaktól. A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Mindig viseljen bukósisakot, óvja szemét és viseljen védőruházatot!
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A motorkerékpárokat mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra!
Soha ne vezessen alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt!

A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk
középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár
és hajómotor úgy készül, hogy izgalmassá és élvezetessé
tegye vásárlójának mindennapjait.

