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Engedj a vágyaidnak
Ez a motorkerékpár messze kimagaslik a tömegből. A
Yamaha legendás R sorozatú kialakításával büszkélkedő,
versenymotorok technológiájával készült YZF-R125
belépőt biztosít a motorkerékpározás legexkluzívabb
klubjába.

Ezt a figyelemre méltó motorkerékpárt ugyanazon fejlett
technológia felhasználásával fejlesztettük ki, amely
nagyobb hengerűrtartalmú R sorozatú modelljeinket a
leginkább csodált motorkerékpárok sorába emeli az utcán
és a pályákon egyaránt.

A YZF-R125 modellt a radikális karosszéria és az olyan
jellemzők teszik lenyűgözővé, mint a fordított első
teleszkópok, az alumínium lengőkar, rövid löketű,
folyadékhűtéses motor és az ABS:

A legkiválóbb, kategóriaelső, 125
köbcentiméteres szupersport

A legendás R sorozatú
versenymotorok technológiájával
készült

A fényszórók között
versenystílusú légbeömlő

Nagy merevségű, fordított első
teleszkópok

Többfunkciós LCD műszerek

Kiemelkedően hatékony
üzemanyag-befecskendező
rendszer

Könnyű, versenymotor-
technológiájú kerekek Y alakú
küllőkkel

Modern, radiális első féknyereg
úszóágyazású tárcsafékkel

Továbbfejlesztett hátsó
felfüggesztés a még nagyobb
kényelemért

Kovácsolt alumínium hátsófék-
pedál és váltókar
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Versenymotor-
technológia és az R
sorozatra jellemző

kialakítás

A Yamaha valóban nagyon komolyan veszi a
125 köbcentiméteres motorkerékpárok
kategóriáját. Ennek pedig az az oka, hogy
minden motoros – és így az A1 kategóriájú
jogosítvánnyal rendelkezők is – megérdemlik a
legmodernebb motorblokk- és
váztechnológiát.

Amióta bemutattuk az eredeti YZF-R125
modellt, vitathatatlanul ez vált a
kategóriaelső motorkerékpárrá. Ez az R
sorozat technológiájával készült szupersport
motorkerékpár útlevelet jelent a kétkerekű
akciók izgalmas, új világába.

A radikális elülső rész, valamint a fordított
első teleszkópok és a többfunkciós LCD
műszerek – a legmodernebb fékek és az ABS
mellett – által a legújabb YZF-R125 készen áll
arra, hogy megváltoztassa a világról alkotott
képét. Örökre.
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Folyadékhűtéses, 4 ütemű, egyhengeres motorblokk
A pörgethető, rövid löketű konfigurációnak köszönhetően a
folyadékhűtéses, 125 köbcentiméteres, 4 ütemű motor
finoman váltható, 6 fokozatú sebességváltóval működtethető,
így remekül reagáló gyorsulás érhető el. A kiemelkedően
hatékony üzemanyag-befecskendező rendszernek
köszönhetően a YZF-R125 vérpezsdítő teljesítményt,
ugyanakkor kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot biztosít.

Könnyű alumínium vázalkatrészek
Az R sorozat által ihletett kivitelezés nyilvánvalóan látszik a
könnyű, mégis hihetetlenül erős alumínium lengőkaron, amely
precíz kormányzást és magabiztos úttartást biztosít. A
továbbfejlesztett hátsó linkrendszer még nagyobb vezetési
kényelmet biztosít, és mivel a fékpedál, a sebességváltó kar és az
utas-lábtartók egyaránt alumíniumból készültek, az YZF-R125
kategóriaelső jellemzőkkel bír.

Többfunkciós LCD műszerek
Az YZF-R125 LCD műszerfala az egyik legkifinomultabb a 125
köbcentiméteres motorkerékpárok között. A kompakt,
háttérvilágítással rendelkező kijelzőn megtalálható egy sávos
kijelzésű fordulatszámmérővel ellátott, digitális sebességmérő, és a
fejlett kialakítás még az üzemanyagszintre és az üzemanyag-
fogyasztásra vonatkozó adatokat, valamint távolság- és
kilométerszámlálót is biztosít.

Az R-sorozat által inspirált karosszéria
Agresszív ikerfényszóró-légterelőjével és középső légbeömlőjével nem
vitás, hogy a legújabb YZF-R125 sok mindent örökölt az R sorozattól. A
radikális elülső rész valódi nagymotor-megjelenést biztosít ennek a
kategóriaelső 125 köbcentiméteres szupersportnak, a kiváló
aerodinamikájú karosszéria pedig készen áll a levegő hasítására a
maximális vezetési élmény érdekében.

Nagy merevségű, fordított első teleszkópok
Akárcsak a legendás YZF-R1 és a WSS-nyertes YZF-R6, az YZF-R125 is
fordított eső teleszkópokkal van felszerelve, amelyek nagyfokú
merevséget biztosítanak a pontos és jól reagáló irányíthatóság
érdekében. Az R sorozat versenyzési örökségének kihangsúlyozása
érdekében az elülső sárvédő karbonhatású felületű, ami valódi
nagymotoros karaktert ad az YZF-R125 modellnek.

Pehelykönnyű versenymotor-technológiával készült kerekek
A pehelykönnyű kerekek versenymotor-technológiájú, többküllős
kialakításúak, és Y alakú küllőik hozzájárulnak a kis rugózatlan
tömeghez, így biztosított a jól reagáló felfüggesztés és a pontos
kezelhetőség. A 100/80-17 méretű első abronccsal és a széles profilú,
130/70-17 méretű hátsó abronccsal pedig ez a 125 köbcentiméteres
szupersport motorkerékpár a kanyarok hasítására termett.
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Motor YZF-R125
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 124,7cc

Furat x löket 52,0 mm x 58,6 mm

Kompresszióviszony 11,2 : 1

Maximális teljesítmény 11,0 kW  (15,0LE) @  9 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

Maximális nyomaték 12,4 Nm  (1,25 kg-m)  @  8 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI (digitális)

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 2,13 l/100km

CO2 emission 49 g/km

Alváz YZF-R125
Váz Acél deltabox

Első rugóút 130 mm

Villaszög 25º

Utánfutás 89 mm

Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 114 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 292 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 230 mm

Első gumi 100/80-17 M/C

Hátsó gumi 130/70-17 M/C

Méretek YZF-R125
Teljes hossz 1 955 mm

Teljes szélesség 680 mm

Teljes magasság 1 065 mm

Ülésmagasság 825 mm

Tengelytáv 1 355 mm

Minimális hasmagasság 155 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

142 kg

Üzemanyagtank kapacitása 11,5 liter

Olajtank kapacitása 1,15 liter



Színek 
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Radical Red Tech Black Yamaha Blue

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha emellett a Yamalube® kenőanyagok használatát javasolja. A Yamalube® márkanév alatt

forgalmazzuk saját, kiváló minőségű kenőanyagainkat.  Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények

között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékokon kívül a Yamaha kiváló minőségű, innovatív motorfelszerelések és ruházati

cikkek teljes választékával áll rendelkezésre, amelyek közúton és terepen is egyaránt gondoskodnak a vezető

kényelméről és védelméről. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető. További információkért látogass

el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YZF-R125 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


