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GSX250R
ٔسَ وأالً خسیس  GSX250Rیه ٔسِی اسر و ٝخٟر اسسفاز ٜزر
ذیاتاٖ طزاحی ضس ٜاسر وٞ ٝیداٖ  ٚرضایر را اس سٛسٚوی تٝ
ارٔغاٖ آٚرز ٜاسر  .ایٗ ٔیزاش ٌزاٖ تٟا سٛسٚوی اسر و ٝخٟٙای
ػاللٕٙساٖ ت ٝسٛسٚوی را ٌسسزز ٜزز وزز ٜاسر  ٚآ٘اٖ را ٔطساق تٝ
ٔساتم ٝضٟزی ٔی ٕ٘ایس.
ظاٞز اسدزذ ایٗ ٔسَ خّ ٜٛای ذاظ ت ٝآٖ ترطیس ٜاسر  .ایٗ
ٔسَ تسیار ا٘ؼطاف خذیز اسر ،ت ٝطٛری و ٝلاتّیر وٙسزَ خذیزی
آٖ تسیار آساٖ صٛرذ ٔی ٌیززٙٞ ،س َی ًٙتسیار ػاِی  ٚسٛاری آٖ
تاػص ضس ٜزا اس آٖ زر سفزٞای رٚسا٘ ٚ ٝزٛرٞای تّٙس ٔسذ تٟز ٜتزز .
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خصوصیات کلیدی
ٔٛزٛر  248سی سی زٚلّٛٔ ٚ ٛاسی و ٝلسرذ  GSX250Rرا زر آ٘اِیش زدشیٚ ٝ
زحّیُ  ٚتٟی ٝٙساسی تزای ت ٝحساوثز رسا٘سٖ ٌطساٚر خاییٗ زر سطح ٔسٛسط
 ٚارائ ٝسٛاری لسرزٕٙس اس ٚیضٌی ٞای سِٟٛر وٙسزَ زارز.

ٔطرصاذ تازأه تزای  GSX250Rحساوثز ػّٕىزز ضساب را زر سزػسی تیٗ
 20ویّٔٛسز زر ساػر زا  90ویّٔٛسز زر ساػر ارائٔ ٝی زٞس  ،سیزا ایٗ
ٔحسٚز ٜای اسر و ٝاغّة اسسفازٔ ٜی ضٛز .ت ٝػٛٙاٖ یه ٔشیر اضافی ،
ٔطرصاذ تازأه ٕٞچٙیٗ زِٛیس سز  ٚصسا را ٟٔار ٔی وٙس زا سٛاری ٘زْ ٚ
زِدذیزی را ارائ ٝزٞس.

طزاحی اسدزذ چزخ ٞای  10خز ٜتا السسیه ٞای  IRCخفر ٔی ض٘ٛس وٝ
لسرذ ٔحىٓ زر خاز ٜرا فزأ ٓٞی وٙٙس  ،لسرذ زٛلف زٛسط ززٔشٞای زیسىی
خّ ٚ ٛػمة اس ٘ٛع خٙح تزي زأٔیٗ ٔی ضٛز  .سیسسٓ ززٔش ) (ABSساذسٝ
ضس ٜزٛسط  BOSCHوٙسزَ تیطسزی را زر اذسیار ٔٛزٛر سٛار لزار ٔی زٞس.

فزٔاٖ اسدزذ تا طزاحی ٚیض ٚ ٜلاتّیر فزٔاٖ خذیزی ایٗ ٔسَ ٔٙدز ت ٝآرأص
 ٚراحسی زر حیٗ را٘ٙسٌی زر سفزٞای ضٟزی  ٚسفزٞای ذارج اس ضٟز  ٚزٛرٞا
ضس ٜاسر.
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ٔسَ خسیس وٓ ٔصزف تا ذّك  ٚذٛی زٟاخٕی  ٚرٚاٖ تؼٛٙاٖ ٔیزاش سٛسٚوی ضٙاذسٔ ٝی ضٛز .
راحر  ٚخازار تزای را٘ٙسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ سز٘طیٗ تا طزاحی تان تاریه و ٝرا٘ٙس ٜت ٝراحسی ٔی زٛا٘س زر ٔٛالغ زٛلف خاٞا را رٚی
سٔیٗ تٍذارز.
طزاحی ٛٞضٕٙس  ٚسیسسٓ ا٘ضوسٛر السصازی زر ٔصزف تٙشیٗ وٕٞ ٝشٔاٖ رضایر را تزای ٔطسزیاٖ ت ٝارٔغاٖ ٔی آٚرز  ٚزٚسسار
سیسر  EFIتاػص ضس ٜا٘دیٗ ػّٕىزز ػاِی اس ذٛز ٘طاٖ زاز ٚ ٜتاػص ٞیداٖ زر ٔطسزیاٖ ضٛز .
ْ
ٔحیط سیسر اسرٕٞ .چٙیٗ
ػّٕىزز سٛخاج ٞا تاػص واٞص فزسٛزٌی ا٘دیٗ ضسٛٔ ٚ ٜخة ط َٛػٕز تیطسز ٔی ضٛز.
سٛخاج ٞای ٚرٚزی طٛری طزاحی ضس ٜا٘س و ٝتاػص تٟیٚ ٝٙرٚز خزیاٖ ٛٞا زر ازاق احسزاق ٔی ضٛز .
ضفر تاال٘سز ٘ٛع وٛخّی ًٙو ٝزر ٔیُ ِٛٔ ًٙزٛر ٘صة ضسِ ٜزسش را واٞص ٔی زٞس  ٚراحسی زر سٛاری را افشایص ٔی ز ٜز .
٘ٛع خسیسی اس خٕح رٚغٗ زر GSX250Rتزای واٞص اس تیٗ تززٖ اصطىان  ٚزر ػیٗ حاَ رٚا٘ىاری ػاِی ٔٛزٛر اسسفاز ٜضس.ٜ
اٌشٚس ز ٚسز ایٗ ٔسَ تاػص ذزٚج زٚز ت ٝصٛرذ رٚاٖ زز اس فیّسز وازاِیشر اسر .ایٗ اٌشٚس ٔما ٚ ْٚضس سً٘ اسر .
خؼث ٝز٘س ٜضص سزػس ، ٝتا ٘سثر ز٘س ٜای و ٝت ٝذٛتی تا ذزٚخی ٔٛزٛر خفر ضس ٜاسر  ،ا٘سماَ ٘یز ٚاس زأ ٝٙخاییٗ زا ٔسٛسط
را تیطسز تٟثٛز ٔی ترطس.
تس٘ GSX250R ٝت ٝسثه اسدزذ  ٚزٟاخٕی ٔی تاضس.
وٙس َٛسیثای ٔٛزٛر  ،چزاؽ ٞای  ،LEDآیٞ ٝٙای تا طزاحی سیثا خّ ٜٛای ذاظ ت ٝایٗ ٔسَ ترطیس ٜاسر  .طزاحی لاب ٞا ٚ
تازٌیزٞا ت٘ ٝحٛی اسر و ٝتاػص واٞص ٔمأٚر تاز ٞسسٙس.
صٙسِی راحر  ٚخازار تا ارزفاع وٓ صٙسِی ٔ 790یّی ٔسز.
طزاحی ػاِی فزیٓ و ٝتاػص ٞیداٖ تاال  ٚػّٕىزز غیزلاتُ تاٚر ٔی ض٘ٛس .
ز ٚضاذ ٝخّ ٛزّسىٛخی و ٝت ٝذٛتی زٙظیٓ ضس ٜاسر  ،زٕاْ زسر ا٘ساسٞا را تزای را٘ٙس٘ ٜأحسٛط ٔی وٙس  ٚضٕا را زر
ٔسیزٞای تی لاػس ٜضٟز ت ٝصٛرذ ٘زْ  ٚرٚاٖ ػثٛر ٔی زٞس .
سیسسٓ زؼّیك ػمة لاتُ زٙظیٓ زر ٚ 7ضؼیر ؤ ٝی زٛا٘س تزای سز٘طیٗ یا حُٕ تار ٔٙاسة ضٛز.
خٙح رٚش تزای زٙظیٓ اٞزْ ززٔش خّ ٛو ٝت ٝرا٘ٙس ٜوٕه ٔی وٙس احساط راحسی تیطسزی وٙس.
چزاؽ خّٞ ٛاِٛص٘ی رٚضٗ زٛسط یه خفر الٔح  LEDخسیس.
زر چزاؽ ػمة ٘یش اس  LEDتزای زیس ػاِی زر ززافیه اسسفاز ٜضس ٜاسر.
چزاؽ ٞای رإٙٞا زارای الٔح ٞای رضس ٝای تا ِٙشٞای ضفاف ٞسسٙس زا تا ٔسافز یا چٕساٖ زساذُ ٘ساضس ٝتاضٙس .
ضٕغ ٞای خسیس خیص تیٙی ضس ٜزا تا سزػر ترطیسٖ ت ٝسزػر احسزاق ،تاػص تٟثٛز خاسد ت ٝزریچٌ ٝاس  ٚصزف ٝخٛیی زر
ٔصزف سٛذر ٔی ض٘ٛس.

مشخصات
انجین

سیّٙسر زٚلّ 4 – ٛسٔا٘ – ٝذٙه وٙٙسٔ ٜایغ SOHC -

استارت

اِىسزیىی

گیربکس

 6ز٘سٜ

سیستم تعلیق جلو

زّسىٛخی  ،فٙز سیٓ خیچ  ،رٚغٗ

سیستم تعلیق عقب

وٕه فٙز ػمة

ترمس جلو

 ABSزیسه زه خٙح تزي

ترمس عقب

 ABSزیسه زه خٙح تزي

ظرفیت باک بنسین

ِ 15یسز

رنگ ها

آتی ٔساِیه تا ِ ٌٛٛسٛسٚوی/سفیس تا ٌِٛٛسٛسٚوی /سفیسٔ /طىی

گارانتی

ٔ 12ا ٜویّٔٛسز ٘أحسٚز

ارتفاع زمین

ٔ 790یّی ٔسز

طول

ٔ 2085یّی ٔسز

عرض

ٔ 740یّی ٔسز

ارتفاع

ٔ 1110یّی ٔسز

وزن ناخالص

 181ویٌّٛزْ

محور چرخ ها

ٔ 1430یّی ٔسز
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