
2021 HONDA CRF250R

Engine المحرك
• Engine: 249cc liquid-cooled single-cylinder 

four-stroke
نوع المحرك: محرك سعة 249 سم مكعب مبرد بالسائل  • 

أحادي األسطوانة رباعي األشواط
• Bore And Stroke: 79.0mm X 50.9mm 50.9 ملم X قطر األسطوانة والشوط: 79.0 ملم  •
• Induction: Programmed Fuel-Injection system (PGM-FI); 44mm 

throttle bore
الحث: نظام حقن وقود مبرمج )PGM-FI(؛  • 

تجويف الخانق 44 ملم
• Ignition: Full transistorized with electronic advance نظام اإلشعال: نظام ترانزستوري كامل مع تطّور إلكتروني  •
• Compression Ratio: 13.9:1 نسبة االنضغاط: 13.9:1  •
• Valve Train: DOHC, four-valve; 33mm intake, titanium; 26mm 

exhaust, titanium
سلسلة الصمامات: DOHC، أربع صمامات؛ صمام السحب 33 ملم، تيتانيوم؛   •

عادم 26 ملم، تيتانيوم

Drive Train مجموعة نقل القدرة
• Transmission: Five-speed ناقل الحركة: 5 سرعات  •
• Final Drive: 520 Chain; 13T/51T 51T/13T الدفع النهائي: 520# سلسلة؛  •

Chassis/Suspension/Brakes الهيكل/التعليق/المكابح
• Suspension Front: 49mm fully adjustable leading-axle inverted 

telescopic Showa SPG coil-spring fork; 12.0 inches of travel
التعليق األمامي: 49 ملم محور رئيسي قابل للتعديل بالكامل شوكة تلسكوبية   •

مقلوبة، نابض لولبي Showa SPG؛ 12.0 إنش معدل الحركة
• Suspension Rear: Pro-Link system; fully adjustable Showa single 

shock; 12.4 inches of travel
التعليق الخلفي: نظام Pro-Link؛ شوكة واحدة Showa قابلة للتعديل بالكامل،   •

12.4 إنش معدل الحركة
• Front Brake: Single 260mm hydraulic disc المكابح األمامية: قرص هيدروليكي أحادي 260 ملم  •

• Rear Brake: Single 240mm hydraulic disc المكابح الخلفية: قرص هيدروليكي أحادي 240 ملم  •
• Front Tire: 80/100-21 80/100-21  •
• Rear Tire: 100/90-19 100/90-19  •

Dimensions األبعاد
• Rake: 27° 22' الميل: 27° '22  •

• Trail: 117mm المسار: 117 ملم  •
• Wheelbase: 1481mm قاعدة العجالت: 1481 ملم  •
• Seat Height: 96mm ارتفاع المقعد: 96 ملم  •
• Curb Weight: 108 kgs.Includes all standard equipment, required 

fluids and a full tank of fuel–ready to ride
الوزن الفارغ: 108 كغ تشمل كل المعدات القياسية، والسوائل المطلوبة وخزان   •

مليء بالوقود- جاهزة لالنطالق
• Fuel Capacity: 6 litres سعة خزان الوقود: 6 لتر  •

Other أخرى
• Model ID: CRF250R CRF250R :رقم الطراز  •


