
V-Strom 250 ABS

Toplam uzunluk 2150 mm

Toplam genişlik 790 mm

Toplam yükseklik 1295 mm

Aks aralığı 1425 mm

Yerden yüksekliği 160 mm

Sele yüksekliği 800 mm

Yüksüz ağırlık 188 kg

Motor tipi Dört zamanlı, sıvı soğutmalı, SOHC paralel çift

Çap x strok 53.5 mm x 55.2 mm

Motor hacmi 248 cm3

Sıkıştırma oranı 11.5 : 1

Yakıt sistemi Enjeksiyonlu

Marş sistemi Elektrikli

Yağlama sistemi Islak Karter

Şanzıman 6 vitesli, sürekli kavramalı

Birincil tahrik oranı 3.238 (68/21)

Son tahrik oranı 3.357 (47/14)

Süspansiyon
Ön Teleskopik, helezon yaylı, yağlı amortisörlü

Arka Döner çatal tipi, helezon yay, yağlı

Kastor açısı / İz mesafesi 25.2° / 100 mm

Frenler 
Ön Disk fren

Arka Disk fren

Lastikler
Ön 110/80-17M/C 57H iç lastiksiz (tubeless)

Arka 140/70-17M/C 66H iç lastiksiz (tubeless)

Ateşleme tipi Elektronik ateşleme (transistörlü)

Yakıt deposu kapasitesi 17.3 L

Yağ kapasitesi (bakım) 2.4 L

Tekn ik  Öze l l i k l e r

Siyah (YAY) / Parlak Sarı (YWT) Metalik Kırmızı (YYW) Siyah (YAY)

Suzuki'nin “Way of Life!" sloganı marka değerlerimizin 
merkezinde yer alır. Tüm Suzuki otomobil, motosiklet 
ve dıştan takmalı deniz motorlarımızı, müşterilerimizin 
günlük yaşamlarına keyif katan, birer heyecan kaynağı 
olarak üretiriz.
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Kataloglarda bulunan görseller ekstra aksesuar içerebilir. Ekstra aksesuarlar motosikletten ayrı olarak satılmaktadır. Standart ve isteğe bağlı ekipmanların bulunması ülkelere göre değişebilir.

*ABS’nin durma mesafesini kısaltan bir donanım değil, frenlerin işleyişine yardımcı bir donanım olduğunu unutmayın. Virajlar ve dönüşler öncesinde hızı mutlaka yeterince düşürün.

a Daima kask, göz koruması ve koruyucu kıyafetler giyin.
a Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

a Güvenli sürüşün keyfini çıkarın.
a Alkol veya diğer uyuşturucu maddelerin etkisi altındayken
    asla yola çıkmayın.

Temmuz 2017'de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında 
bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye'de satılan araçlardan donanım açısından farklılık gösterebilir. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., araçların 
model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde 
yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan donanım, teknik 
özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil 
etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve yetkili satıcılarımızdan bilgi almanızı 
rica ederiz.

Bu katalogdaki tüm fotoğraflar ilgili izinler alınarak çekilmiştir.



Her  yo lcu luk  ay r ı  
b i r  macera .

V-Strom 650XT ABSV-Strom 1000XT ABS

V-Strom 250 ABS

V-Strom 250/ABS'nin şık stili ve heybetli duruşu 250 CC'lik motor hacmini 

gölgede bırakacak şekilde eşsiz bir tasarımda bir araya getirilmiştir.

Şehrin sokaklarında üstün manevra kabiliyetine sahip, virajlı yollarda çok 

heyecan vericidir ve bir motosiklet gezisinde yaşayacağınız macerada sizi tam 

anlamıyla memnun eder.

V-Strom serisinin mirasını gururla taşıyan V-Strom 250/ABS maceracı ruhunuzu 

ateşleyecektir.

Yola çıktığınız an rüzgarın ve sizi sarmalayan havanın farklı 
olduğunu hissedersiniz.
İşte bu duygu ile motosikletin duyguları harekete geçiren 
tasarımının zevkini çıkarırken, hiç durmadan mümkün olduğu 
kadar uzaklara gitmek istersiniz.
V-Strom 250/ABS tüm bu beklentileri hakkıyla karşılamak 
için tasarlanmıştır.



 Kam mili
V-Strom 250/ABS kam profili en sık 
kullanılan 20 km/s ve 90 km/s arasındaki 
hızlarda maksimum hızlanma performansı 
sunar. İlave bir avantaj olarak kam profili 
ayrıca daha pürüzsüz ve hoş bir sürüş 
sunmak amacıyla gürültüyü de bastırır.

*1: Dünya Çapında Motosiklet Testi Döngüsü'ne (WMTC) dayalı olarak belirlenen egzoz emisyon ölçümü koşullarına göre hesaplanmıştır.
     Gerçek yakıt ekonomisi ve menzili hava, yol, sürücü tutumu ve bakım gibi koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 Silindir 
S i l ind i r  kovan la r ında 
kullanılan taşlama modeli 
pistonların yağlanmasını 
sürtünme nedeniyle ortaya 
çıkabilecek performans 
kayıplarını en aza indirmeye 
yardımcı olacak şekilde 
gerçekleştirir.

 Silindir kapağı 
Silindir kapağında sürtünme 
kaybını en aza indiren rulman 
tipi külbütör kullanılmıştır. 

 Piston
Sürtünmeyi azaltmak için ince, 
düşük gerilim piston segmanları 
kullanılmış ve ayrıca piston 
segmanı yivleri de optimize 
edilmiştir.

 Regülatör
Aç ı k  t i p  r e gü l a t ö r 
kullanılması ile daha iyi 
yakıt ekonomisi sağlanır.

 Buji 
Çıkıntılı uçlara sahip bujilerin kullanımı yanma 
hızını artırır. Bu sayede özellikle gaz kelebeği 
tam açık olmadığında tepkiler daha iyi olur ve 
ayrıca yakıt ekonomisi de iyileşir.

 Yeni emme valfi tasarımı
Emme valflerindeki port bölümleri ateşleme 
odasına giren hava akışının en üst seviyede 
olması için tasarlanmıştır. Bu sayede daha 
iyi performans ve daha düşük emisyon için 
yüksek termal verimlilik seviyesine ulaşılır.

 Çok verimli, hafif egzoz sistemi
V-Strom 250/ABS'deki tek parçada çift egzoz sisteminde katalizörün 
önündeki oda için optimize edilmiş bir biçim kullanılmıştır. Bu 
sayede ortalama hızlarda hızlanma performansı maksimuma 
çıkarken sistemin verimliliği egzoz emisyonlarını da düşürür.

 Farlar
Farların çevresindeki 
metal çerçevede sert 
anodize kaplama 
kullanılmıştır.

Sinyal ler inde saydam 
lensler kullanılmıştır.

 Dönüş

 Arka stop lambaları
Arka lambalarda LED'ler kullanılmıştır.

Heybet l i  ve  Ak ı l l ı
V-Strom 250/ABS “Heybetli ve Akıllı” bir tasarıma sahiptir. "Heybetli" güçlü 
hissettiren dengeli gövdesini, "Akıllı" ise kolay kullanım sağlayan modern ve 
pratik tasarımını ifade eder. Doğal olarak V-Strom 250/ABS Suzuki'nin ünlü 
DR-Z ve DR-BIG çöl yarışçılarına atfen sarı renk grubu ve benzersiz "gagası" 
gibi tasarım unsurları ile kardeşleriyle aynı maceracı DNA'yı taşımaktadır.

 Çok fonksiyonlu gösterge paneli
Dönüş sinyalleri, uzun far, boş vites, arıza, ABS, devir göstergesi, soğutma sıvısı sıcaklığı ve yağ 
basıncı için LED göstergeler mevcuttur. Bu göstergeler kolay anlaşılacak şekilde tasarlanmıştır. LCD 
göstergelere aşağıda belirtilenler dahildir: Hız göstergesi, Takometre, Kilometre göstergesi, Çift günlük 
kilometre göstergesi, Vites konumu, Menzil, Ortalama yakıt tüketimi, Yakıt göstergesi, Devir göstergesi 
AÇMA/KAPAMA, Yağ değişim zamanı göstergesi, Saat.

 DC soketi
Sürüş sırasında 12V/36W
Rolantide 12V/12W

800mm

V-Strom 250/ABS'de kullanılan 248cm3 paralel çift silindir motor düşük ila orta tork aralığını en üst 
düzeye çıkarmak ve kontrol kolaylığı sunan güçlü bir sürüş sağlamak amacıyla kapsamlı analizler 
ve optimizasyon süreçlerinden geçmiştir. Elde edilen genel verimlilik sayesinde daha iyi yakıt 
ekonomisi ile birlikte en sıkı Euro 4 emisyon düzenlemelerine uygun temiz performans sunmaya 
da yardımcı olmaktadır. Tam dolu depo ile V-Strom 250/ABS yaklaşık 500km*1 menzile sahiptir.

Motor  pe r fo rmans ı

Not: Örnek olması için resimde tüm lambalar 
ve göstergeler yanmaktadır.
Fotoğraf: V-Strom 250 ABS



Şas i  tasa r ım ı Aksesuar la r

 Ön cam
Kompakt ön camın biçimi, üst düzeyde koruma 
sağlayabilmesi için defalarca rüzgar tüneli 
testlerinden geçirilmiştir ve bu sayede daha 
konforlu bir sürüş için üst düzey etkili koruma 
sağlanmıştır.

 Jantlar, tekerlekler ve frenler
Yeni tasarlanan 10 telli jantların sportif görünümü yola sağlam tutunma sağlayan IRC lastiklerle birlikte 
kullanılır. Frenleme gücü yaprak tipi ön ve arka disk frenlerle sağlanır. BOSCH tarafından üretilen 
Kilitlenmeyen Fren Sistemi de (ABS)*2 daha yüksek güven ve kontrol için sunulmuştur*3.
*2: ABS fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. ABS viraj dönüşlerinde frenlemeden kaynaklanan kaymaları önleyemez. Lütfen dikkatli sürünüz 
ve ABS'ye gereğinden fazla güvenmeyin.
*3: Sadece ABS modelinde bulunur.

*4 Üst çanta ve yan çantanın maksimum 3kg yükleme kapasitesi bulunmaktadır.
*SUZUKI MOTOR CORPORATION önceden haber verilmeksizin Suzuki Orijinal Aksesuarlarının tasarımını değiştirmek amacıyla 
iyileştirmeler yapma ya da aksesuarları üretmeme hakkını saklı tutar. Bazı Orijinal Suzuki Aksesuarları yerel standartlar ya 
da yasal şartlara uygun olmayabilir. Sipariş verdiğinizde ayrıntıları SUZUKİ YETKİLİ BAYİNİZE sorun.

Yaprak Tipi Fren Fiski

Ön jant

ABS Ünitesi

 Yan çantalar
Opsiyonel yan çantaların takılabilmesi için ayrılmış montaj 
parçaları motosiklet ile uyumlu bütünsel bir tasarım ortaya çıkarır. 
8.5kg maksimum kapasiteye sahip büyük arka taşıyıcıda isteğe 
bağlı üst çantanın da takılması için kullanılabilecek şeritlerin 
donanabileceği kancalar bulunmaktadır.

Kapsaml ı  Aksesuar  seçenek ler i 
s i z i  v e  p a r t n e r i n i z i  t ü m 
macera la r ın ı zda  des tek leyecek

Sadece gerçek doğa tutkunlarının sürüşü için.

Çevik, güçlü ve mükemmel kontrol sunan bir sürüş.

Dışarı çıkma ve yeni maceralara atılma isteğini artıran bir 

duygu.

Bi r  sonrak i
maceran ı za
haz ı r l an ın .

Üst çanta

Yan çantalar

23L üst çanta*4

El Koruyucuları

20L yan çantalar**4

Orta ayak


