
Κάνει έξυπνη κάθε
διαδρομή
Μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, η Yamaha YBR125 έχει

βελτιώσει τη ζωή περισσότερων από 150.000 ανθρώπων.

Και η πιο πρόσφατη σειρά μοντέλων Urban Mobility

περιλαμβάνει τη νέα YS125 – μια ελαφριά μοτοσυκλέτα

καθημερινών μετακινήσεων με την αυτονομία, την αξιοπιστία,

το στυλ και την αξία που αναζητάτε.

Διατηρήσαμε τα χαρακτηριστικά που έκαναν επιτυχημένη την

YBR, ενώ βελτιώσαμε και ανασχεδιάσαμε τον κινητήρα, το

πλαίσιο και το σώμα της για να την κάνουμε την απόλυτη

μοτοσυκλέτα καθημερινών μετακινήσεων μέσα στην πόλη.

Θα αγαπήσετε τη σπορ σχεδίασή της, τη χαμηλή

κατανάλωση καυσίμου και την αντοχή της μάρκας Yamaha -

αλλά και την αυξημένη αυτονομία και την πιο άνετη θέση

οδήγησης. Η YS125 έχει όλα όσα χρειάζονται για τις

μετακινήσεις σας. Κάθε ημέρα.

Ελαφριά μοτοσυκλέτα 125 κ .εκ. για

καθημερινές διαδρομές

Ελαφριά αίσθηση τιμονιού και ευκολία

χειρισμού

Εξελιγμένη και σπορ σχεδίαση

Εξαιρετική αυτονομία με αξιοπιστία

Yamaha

Ζάντες 18 ιντσών για ευκινησία,

ευστάθεια και άνεση

Ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας

14 λίτρων

Φυσική και άνετη θέση οδήγησης

Ισχυρό και ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο

"Βελούδινη" ανάρτηση μεγάλης

διαδρομής για απόλυτη άνεση

Ενοποιημένο σύστημα πέδησης (UBS)

για ομαλό σταμάτημα

Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας και

ένδειξη λειτουργίας Eco

Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, μόνο

2λ/100χλμ

YS125



Κάνει έξυπνη κάθε διαδρομή
Εδώ και 60 χρόνια κατασκευάζουμε αξιόπιστες μοτοσυκλέτες για καθημερινές μετακινήσεις. Κάθε μέρα,

εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όπως εσείς βασίζονται στην Yamaha τους για να μετακινηθούν μέσα στην

πόλη. Και τώρα, για να αντικαταστήσουμε την YBR125, παρουσιάζουμε την εξίσου αξιόπιστη YS125.

Θα εντυπωσιαστείτε από την εξαιρετική αυτονομία της YS125 αλλά και από την εξελιγμένη εμφάνισή της – και

μόλις νιώσετε την άνετη θέση οδήγησης, θα καταλάβετε ότι αυτή η ελαφριά μοτοσυκλέτα καθημερινών

μετακινήσεων είναι η επιλογή για έναν έξυπνο τρόπο ζωής. Ο ομαλός χειρισμός και ο εύκολος έλεγχος του

τιμονιού αποτελούν στάνταρ χαρακτηριστικά χάρη στη "βελούδινη" ανάρτηση και τις ζάντες 18 ιντσών - ενώ το

ρεζερβουάρ καυσίμου 14 λίτρων σάς επιτρέπει να καλύπτετε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των στάσεων για

ανεφοδιασμό.

Yamaha YS125. Οδηγήστε ανέμελα. Οδηγήστε άνετα.
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Χαρακτηριστικά εύκολου
χειρισμού

Είτε κινείστε αργά στις συνωστισμένες

λεωφόρους της πόλης είτε ακολουθείτε

δευτερεύοντες δρόμους, το ελαφρύ πλαίσιο

και η "βελούδινη" ανάρτηση της YS125

βοηθούν ώστε κάθε διαδρομή να γίνεται πιο

εύκολη και πιο απολαυστική. Οι χυτές

ζάντες 18 ιντσών παρέχουν ευκινησία και

ευστάθεια -  ενώ το μπροστινό ελαστικό

2,75-18 και το φαρδύ πίσω ελαστικό

100/80-18 εξασφαλίζουν άνετο και σίγουρο

κράτημα στο δρόμο.

Ρεζερβουάρ καυσίμου μεγάλης
αυτονομίας

Ο τετράχρονος κινητήρας 125 κ.εκ.

κατασκευάστηκε για εξαιρετική αυτονομία -

και, αφού είναι προϊόν Yamaha, μπορείτε

να είστε σίγουροι ότι η απαράμιλλη

αξιοπιστία και αντοχή είναι στάνταρ

χαρακτηριστικά του. Με το ρεζερβουάρ

καυσίμου 14 λίτρων που εξασφαλίζει

μεγάλη αυτονομία, η YS125 έχει τη

δυνατότητα να καλύπτει περισσότερα από

300 km μεταξύ των στάσεων για

ανεφοδιασμό, ώστε να ταξιδεύετε εύκολα,

γρήγορα και οικονομικά.

Όρθια θέση οδήγησης

Χάρη στην εργονομική σχεδίαση της YS125,

οι αναβάτες κάθε σωματότυπου νιώθουν

άνετα μόλις καθίσουν πάνω σε αυτήν την

ελαφριά μοτοσυκλέτα καθημερινών

μετακινήσεων. Το ύψος των 795 mm της

σέλας παρέχει φυσική και όρθια θέση

οδήγησης, ώστε οι διαδρομές προς τη

δουλειά να γίνονται πιο χαλαρές και

απολαυστικές – και για πρόσθετη άνεση του

συνεπιβάτη, υπάρχει μια βολική χειρολαβή.

Εξελιγμένη και σπορ σχεδίαση

Οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονται

διασκεδαστικές με την YS125. Με την

εξελιγμένη και σπορ σχεδίασή της, αυτή η

ελαφριά μοτοσυκλέτα χαρίζει νέα εμφάνιση

στην κατηγορία Urban Mobility. Με τον

ανασχεδιασμένο προβολέα και το compact

φέρινγκ -  σε συνδυασμό με τους σπορ

αεραγωγούς και τον κεκλιμένο μαύρο

σιγαστήρα -  η YS125 προσφέρει έναν

ιδανικό συνδυασμό οικονομίας,

πρακτικότητας και όμορφης εμφάνισης.

Αξιόπιστος και οικονομικός
κινητήρας με ομαλή λειτουργία

Για τις διαδρομές προς τη δουλειά ή τη

σχολή, η αξιοπιστία, η προσιτή τιμή και το

χαμηλό κόστος λειτουργίας αποτελούν

παράγοντες με μεγάλη σημασία. Ο

αερόψυκτος, 2βάλβιδος κινητήρας 125 κ.εκ.

με 1ΕΕΚ και ψεκασμό καυσίμου της YS125,

ο οποίος συμμορφώνεται με τα πρότυπα

EU4, είναι ένας από τους πιο οικονομικούς

και αξιόπιστους σε αυτήν την κατηγορία. Για

αυτόν το λόγο, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι

ένας από τους πιο έξυπνους τρόπους

μετακίνησης και απόλαυσης της ζωής  μέσα

στην πόλη.

Κομψός προβολέας και πίσω
φως

Μια όμορφη εμφάνιση δημιουργεί και όμορφα

συναισθήματα. Για αυτό, δώσαμε στην YS125

σπορ εμφάνιση, η οποία περιλαμβάνει έναν

νέο προβολέα που περιβάλλεται από ένα

compact φέρινγκ. Και στο πίσω μέρος, το

πρόσφατα σχεδιασμένο πίσω φως και η βάση

για την πινακίδα κυκλοφορίας -  αλλά και ο

κεκλιμένος σιγαστήρας -  ενισχύουν τον σπορ

χαρακτήρα αυτής της ελαφριάς μοτοσυκλέτας

καθημερινών μετακινήσεων.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Αερόψυκτος, Τετράχρονος, SOHC, Διβάλβιδος
Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.4 mm x 57.9 mm
Σχέση συμπίεσης 10.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 7.8 kW @ 7,500 rpm
Μέγιστη ροπή 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής
Κατανάλωση καυσίμου 2.0l/100km
Εκπομπές ρύπων 46g/km

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 120 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή πίσω τροχού 112 mm
Εμπρός φρένο Single Disc, Ø245 mm
Πίσω φρένο Drum, Ø130 mm
Εμπρός ελαστικό 2.75-18-42P
Πίσω ελαστικό 100/80-18-59P

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,005 mm
Συνολικό πλάτος 735 mm
Συνολικό ύψος 1,050 mm
Ύψος σέλας 795 mm
Μεταξόνιο 1,320 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 150 mm
Βάρος πλήρες υγρών 129kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 14litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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