
J adàc z londyƒskiego
lotniska Heathrow na
miejsce zbiórki, podzi-

wialiÊmy mocno ju˝ zielony – mi-
mo wczesnej wiosny – krajobraz.
ZastanawialiÊmy si´, gdzie
wÊród tych unijnych pól upraw-
nych dadzà nam pojeêdziç qua-
dami. Na dobry poczàtek wieczo-
rem odwiedziliÊmy prawdziwy
angielski pub, gdzie g∏ówne da-
nie mia∏o oczywiÊcie piank´ i na-
zywa∏o si´ Guinness. Rano za-
skoczy∏a nas pogoda – przepi´k-
ne s∏oƒce Êwieci∏o tak mocno,
jakby zapomnia∏o, ˝e jeszcze ca-
∏e lato przed nim. W naszych g∏o-

wach ko∏ata∏o py-
tanie: Czy my naprawd´ jeste-
Êmy na Wyspach Brytyjskich?
WàtpliwoÊci rozwia∏o najbli˝sze
rondo, na które wjechaliÊmy pod
pràd wed∏ug kryteriów obowià-
zujàcych w wi´kszoÊci krajów
Europy. 
Za chwil´ byliÊmy na miejscu
i zobaczyliÊmy wijàcà si´ nitk´
trasy z kilkoma skokami. W dal-
szej cz´Êci – o dziwo – bieg∏a ona
do lasu. „Acha, wi´c tak wyglà-
da tor cross-country, gdzie sà
rozgrywane m.in. quadowe mi-
strzostwa Anglii... No, nieêle...”
– pomyÊla∏em. Ledwo usiedli-
Êmy na wielkich poduchach pod
namiotem, a zza zas∏ony dym-

nej na scen´ wskoczy∏y dwa
niewielkie, zgrabne quadziki.
Po dziennikarzach poszed∏ lek-
ki pomruk podziwu. Linia nad-
wozia podobnie agresywna jak

w Raptorze, kanapa jak w cros-
sówce i ca∏a sylwetka bardzo
lekka. Widaç predyspozycje
sportowe.
Pierwsze spojrzenie na drobne-
go z wyglàdu YFM-a przypo-

mnia∏o mi, jak
10 lat temu, ˝eby wystartowaç
w zawodach w klasie Blaster
w Holandii, musia∏em obciàç
przednie b∏otniki, bo kolana nie
mieÊci∏y mi si´ na zakr´tach.
Na szcz´Êcie niektóre rzeczy si´
zmieniajà. Siad∏em za sterami
i spotka∏o mnie mi∏e zaskocze-
nie – przednie b∏otniki pow´-
drowa∏y tak daleko, ˝e miejsca
jest tyle, co w Raptorze 700. Po
kilku rundkach wokó∏ pacho∏ka
poczu∏em, ˝e tego sprz´ta nie
mo˝na nie lubiç. Kr´cimy kil-
ka kolejnych bàczków i quad
nawet nie próbuje mnie zrzu-
ciç. To zas∏uga tylnych kó∏
i opon o nietypowym rozmiarze
19 x 10-9. 
Fragment trasy testowej wie-
dzie przez tak g´sty las, ˝e led-
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wo si´ przeciskamy pomi´dzy
drzewami. A przecie˝ nikt za
wszelkà cen´ nie chce zostaç
z ty∏u. No i zacz´∏o si´ lekkie
Êciganie. Tu YFM pokaza∏ niesa-
mowità zwinnoÊç i lekkoÊç. Gdy
po powrocie zapyta∏em o wa-
g´, okaza∏o si´, ˝e jest o ca∏e
5 kg l˝ejszy od dwusuwowego
Blastera 200!
Ka˝de kolejne okrà˝enie jedzie-
my coraz szybciej i coraz bar-
dziej mi

si´ to podoba. Silnik lubi wyso-
kie obroty, a biegi bez sprz´g∏a
wchodzà jak w mas∏o. Przednie
hamulce z zaciskami od Grizzly
700 sà bardzo skuteczne.
Pojazd b´dzie malowany na nie-

biesko i szaro, wersja limited
edition – na pomaraƒczowo.
Dostanie te˝ tylnà lamp´ na dio-
dach LED i regulowanà klamk´
przedniego hamulca, podobnà
jak w YFZ 450.
Organizatorzy nieco si´ przera-
zili, ˝e coraz mniej czasu up∏y-
wa mi´dzy kolejnymi wyjazda-

1 kwietnia
niektóre me-dia poda∏y, ˝eYamaha ladachwila przed-stawi nast´p-c´ legendar-nego Ban-

shee. Jadàcna premier´3 czerwca
w∏aÊnie tegosi´ spodziewa-∏em. A tu roz-bawieni goÊciez Yamaha Eu-rope przypo-mnieli, ˝e toby∏ prima apri-lis i ˝e zoba-czymy nast´p-c´ Blastera.

Jacek Bujaƒski „Mr Quad”

Blaster
po nowemu

Nawet pod s∏oƒce widaç
mocno sportowe sylwetki.

YFM-a 250
NIE MOŻNA
NIE LUBIĆ

Jak si´ zobaczy coÊ takiego,

bez Êcigania si´ nie obejdzie.
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mi z lasu na drog´ wÊród ˝yta.
Najpierw prosili o rozwag´,
a nast´pnie dla roz∏adowania
sportowych emocji, jakie wy-
zwala ten pojazd, na polanie

zorganizowano zawody w kilku
konkurencjach. Mog´ si´ po-
chwaliç, ˝e wygra∏em slalom
w kategorii „najlepszy drift”.
WÊród obecnych na premierze
europejskich dziennikarzy naj-
wy˝sze umiej´tnoÊci wykazali

Francuzi. Zabawiali nas pokaza-
mi jazdy na tylnych ko∏ach.
Czy˝by ujawnili nowà cech´
narodowà?
Co w nowym quadzie Yamahy
jest najwa˝niejsze? Bez dwóch
zdaƒ to, ˝e ma bardzo wyraêne
sportowe aspiracje. Jest to
sprz´t dla wszystkich, których
rozsadza energia, a do zabawy
nie wystarcza im ju˝ rower gór-
ski czy rolki. Ma∏o tego, po za-
montowaniu akcesoriów YFM
250 R stanie si´ Êwietnym
sprz´tem, na którym mo˝na
çwiczyç wprawki techniczne,
bez których nie ma szans na ka-
rier´ zawodniczà. Czyli po raz
kolejny R = sport. n
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Czterosuwowy, jednocylindrowy,
ch∏odzony powietrzem i olejem, roz-
rzàd SOHC, smarowanie z mokrà mi-
skà olejowà, zasilanie gaênik Mikuni,
Êr. gardzieli 29 mm, zap∏on DC CDI,
elektryczny rozrusznik, skrzynia pi´-
ciobiegowa, nap´d wtórny ∏aƒcu-
chem.
PojemnoÊç skokowa 249 cm3

Âr. cylindra x skok t∏oka 74 x 58 mm

Stopieƒ spr´˝ania 9,5:1

WYMIARY I MASA

D∏ugoÊç 1625 mm
SzerokoÊç 1070 mm
WysokoÊç 1040 mm
Rozstaw osi 1110 mm
WysokoÊç siod∏a 730 mm
Masa w∏asna 142 kg
Opony p/t 20 x 7-10/ 19 x 10-9
PojemnoÊç zbiornika paliwa 9 l

NIESAMOWI-
TA ZWROT-
NOŚĆ. OK!
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Takie wyposa˝enie b´dzie w ofercie salonów
Yamahy dla tych, którzy zapragnà jeszcze
bardziej sportowego YFM 250 R.

Zderzaki przyda∏y si´ par´ razy,
a os∏ony wahaczy te˝ mocno oberwa∏y.

T∏umik dzia∏a bardzo
efektywnie.

Nakr´tka tylnej osi z facho-
wym zabezpieczeniem przed
samoczynnym rozkr´ceniem.

Os∏ony pod stopami zapewne przy-
padnà do gustu wyczynowcom.

Rama Blastera nr 2 jest i
l˝ejsza, i sztywniejsza.

YAMAHA YFM 250 R


