
Benelli 250 2C 1971- 1985 

 
 
De Benelli 250 2C was de eerste motorfiets die Benelli uitbracht nadat de Benelli fabriek was overgenomen 
door A de Tomaso in 1971. Destijds was er een stijgende vraag naar 250cc machines, bij wat ze toen de 
middenklasse noemden. Benelli ging hier de strijd aan met de Japanse merken in het tweetakt segment.  
 
 
1971 
Ook al had Benelli veel ervaring met 
tweetakten voor deze 2-takt twin werd de 
kennis en expertise van de Duitser Peter 
Dürr ingehuurd. In samenwerking met Piero 
Prampolini werd de nieuwe 250 2C 
productierijp gemaakt. Eind 1971 werd de 
nieuwe twin geïntroduceerd op de EICMA 
in Milaan. Het motorblok had een 
cilinderinhoud van 231cc, net onder de 
importgrens voor Frankrijk. De 231cc 
werden verkregen door een boring van 
56mm en een slag van 47mm, de cilinders 
waren bij de eerste uitvoering gemaakt van 
gietijzer. De carburateurs kwamen van Dell’ 
Órto type VHB 22mm, het blok had 5 
versnellingen, een natte koppeling dit alles 
was goed voor 25 PK en een topsnelheid 
van ruim 140 km/u. In tegenstelling van de 
Japanse concurrentie had de Benelli geen 
oliepomp voor de smering en moest er bij 
de mengsmeringpomp getankt worden. 



Styling 
Naar goed Italiaans gebruik werd er veel aandacht aan het ontwerp 
besteed, de 250 2C is een onmiskenbaar ontwerp van Paolo Martin die 
veel voor A de Tomaso werkte in de begin jaren 70’tig. Het frame is van 
stalen buizen gemaakt, type dubbelwieg. De benelli 250 2C is rondom 
omgeven met Italiaanse topproducten zoals, een voorvork van Marzocchi 
met binnenpoten van 32mm, Borriani aluminium velgen, verlichting van 
C.E.V. en trommel remmen van Grimeca. Het zadel is bij de eerste serie 
ook opvallend, deze heeft in het midden een diepe lengte richel van tank 
tot achterlicht.  
 
De 250 2C was een mooi klein en licht stuurfietsje geworden, hij bracht 
slechts 144 kilo op de weegschaal. Het was wel een dorstig type in de 
eerste testen kwamen 
ze uit op een verbruik 
van 1 liter op de 12 
kilometer en voor de 
milieu rakkers werd er 
ook nog een liter olie 
verstookt op de 25 liter 
benzine, vrij vet 
gesmeerd dus. Met de 
benzine prijzen in de 
jaren 70’tig was het 
verbruik van een stuk 
minder belang.  
In 1973 werd het oude 
type tankembleem 
vervangen voor het  
nieuwe door Paolo 
Martin ontworpen  
Cooper black logo. 
 

 
Met de Benelli 250 2C betrad Benelli 1973 ook de 
Amerikaanse markt, hier heette de tweetakt twin Benelli 
PHANTOM. Een verkoop succes werd de Phantom in de 
USA niet mede door de toen al geldende milieu regels in 
de States. Wat wel voor de USA markt was aangepast 
waren de carburateurs, deze hadden hier al 25mm VHB 
Dell ‘Orto’s en de ontsteking was elektronisch. 
 

Serie 2 
In 1974 werden er vele veranderingen aan het motorblok 
doorgevoerd, Zo werden de gietijzeren cilinders vervangen 
door aluminium cilinders wat voor de koeling een stuk beter 
was en ook de kanalen werden groter. De serie 2 is dus 
gemakkelijk herkenbaar aan de aluminium cilinders en op 
afstand dat de kleuren zijn omgedraaid, blanke cilinder en 
zwarte cilinderkoppen. 
De carburateurs groeide naar 25mm VHB Dell ‘Orto’s en 
de ontsteking werd nu elektronisch geregeld. Deze 
veranderingen leverde ook meer vermogen op, opgegeven 
werd nu 30 PK bij 8000 toeren. Helaas was het 
elektronisch systeem nog steeds 6 volt wat wilde zeggen 
als je in het donker reed er veel toeren gedraaid moesten 
worden om iets te kunnen zien. 
Ook aan het uiterlijk veranderde het een en ander, de 
koplamp werd gelijk aan die van de 500 Quattro en het 
zadel werd dunner en iets gebogen zonder die spleet in de 
lengte.  



 
 
 
 

 
 

 
▲ Foto; Benelli 250 2C Electronica  1974-75 
 
 
Er waren nu ook meerdere kleuren beschikbaar en de 
250 2C kreeg de toevoeging “Electronica” in de naam.  
Ook het gewicht nam af bij de serie 2 dit ging nu terug 
naar 134 kilo droog, dit alles bracht de topsnelheid van 

140 naar 150 Km/u., ook had de 2e serie nog steeds geen 
oliepomp voor de smering. 
 
 



Serie 3 1976-1977 Deze is gelijk aan de 2e serie maar kreeg een schijfrem in het voorwiel 

Serie 4 1978-1986 
Nu was er meer veranderd maar voornamelijk optisch op het elektronisch gedeelte na dat was van 6V naar 12V 
gegaan. Het kleuren schema was vernieuwd, de spatborden werden vierkanter in de huisstijl als bij de Quattro’s en 
de 250 kreeg ook het zelfde achterlicht mee. Een beugel om het zadel en een nieuwe cockpit die ook werd geleend 
van de Quattro’s. Bij de serie 4 verdwenen ook de mooie aluminium Boriani velgen deze werden nu vervangen door 
verchroomde stalen velgen 



Serie 5  1982-1986  the final 

 
De tweetakt motorfietsen verloren eind jaren 70 veel 
marktaandeel en zeker in de 250cc klasse, maar toch 
kwam Benelli met een update voor de 250 2C. In 1982 
kwam de 250 2C Sport, ook nu weer werd de stijl van de 
toen geldende Benelli modellen doorgetrokken. De Sport 
versie had de vierkante stuurkuip, vierkante 
knipperlichten, GBM lichtmetalen wielen, dubbele 
schijfrem in het voorwiel, kuststof spatborden, het 
achterlicht van de 900 Sei en het zadel had een kunstof 
rand in kleur, het zadel werd geleverd in 2 kleuren zwart 
of knal rood.  
Aan het motorblok was niets veranderd dit bleef gelijk en 
er moest nog steeds mengsmering getankt worden. Door 
het gebruikte kunstof en lichtmetaal werd de Sport versie 
wel iets lichter, nu nog 131 kilo met een volle tank op de 
weegschaal. 
 
 
 
De importeur voor Noord Duitsland “Kracht” bood 
destijds een opvoer set aan voor de Benelli 250 2C 
het vermogen steeg dan van 30 naar 40 PK. Je kreeg 
dan een set bewerkte cilinders, zuigers, grote 
carburateurs, pakkingen en twee expansie uitlaten. 
 
 

Ook de Sport versie kon de verkoopcijfers niet opkrikken 
het tweetakt tijdperk was over. in Duitsland en de 
zuidelijker landen werd de Sport versie nog wel verkocht 
omdat ze daar toen al het getrapte rijbewijs hadden, 
officieel is de Sport nooit in Nederland gevoerd. 
Zeldzaam is de 250 2C Sport wel, zelfs een goede foto is 
niet te vinden op het Internet.  
 
 
 



MotoBi 250 2C 
 
Bij de overname van Benelli door A de 
Tomaso zat ook het merk MotoBi en in 
Italië had het merk MotoBi groot aanzien 
op het sportieve vlak. MotoBi was voor de 
thuismarkt vaak een Benelli versie met 
net iets meer pit. 
Dit gold niet voor de Benelli 250 2C deze 
werd ook als MotoBi geleverd met als 
enige verschil de tankbadge, dit gold voor 
de serie 1-2 & 3 de latere 250 2c werden 
alleen als Benelli verkocht. 
 
 

MotoBi 250 Cafe Racer 
In 1976 verscheen op de EICMA in Milaan een speciale 
uitvoerring van de 250 2C de “250 2 C Cafe Racer”.  
Dit is onderhuids een standaard 250 2C maar qua 
vormgeving futuristisch, zeker voor 1976. De 250 CR had 
een tank zit combinatie en een 2 kuip in 2 delen. De 
stuurkuip had toen al winglets, zal wel niet voor de 
downforce geweest zijn en ook de achterkant van het 
zadel had zo’n spoiler. De 250 CR had lichtmetalen 
wielen en 2 schijfremmen in het voorwiel.  
 

 

 
 
Deze MotoBi 250 CR kwam helaas nooit tot productie het 
bleef bij enkele showmodellen en een folder, zeker is het 
nu een gewild project bij verzamelaars als je er een kunt 
lokaliseren.  
 
 
 
 
 
 

 



Moto Guzzi 250 TS 

Foto; Moto Guzzi 250 TS serie 1   1974/75 
 
A de Tomaso had in de begin jaren 70 ook Moto Guzzi 
gekocht en ook bij Guzzi werd het 250 2C motorblok 
ingezet. In 1974 kwam Moto Guzzi met de 250 TS 
(Turismo Sport). Ook hier kwam het design weer van 
Paolo Martin, de tank was iets ronder, de zijdeksels 
waren groter en vierkanter, de spatborden in het 
vierkante design en het stuur iets hoger. Dit creëerde 
een meer relaxter zithouding.  Onderhuids was de 
Guzzi gelijk aan de Benelli 250 2 C serie 2. 
In 1976 kreeg ook de Guzzi 250 TS een update, de  
trommelrem werd vervangen voor een enkele schijfrem 
en de Guzzi kreeg een nieuwe cockpit a’la 500 LS 
Quattro. De Moto Guzzi 250 TS stond tot 1979 in het 
leveringsprogramma van Guzzi, toen viel het doek voor 
deze Benelli/Guzzi 2 takt. 
 
 
 
 
 
Foto; Moto Guzzi 250 TS 
  Serie 2 1976/79 
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