
Niech każda podróż
będzie stylowa
W ciągu ostatnich 10 lat, Yamaha z modelem YBR125

przyczyniła się do poprawy jakości życia ponad 150 tys.

osób. Nasza najnowsza oferta pojazdów miejskich

obejmuje nowy model YS125 — lekki motocykl o

parametrach, niezawodności, stylu i wartości, której

szukasz.

Zachowaliśmy w nim cechy, które zapewniły

popularność modelowi YBR. Usprawniliśmy i

przeprojektowaliśmy silnik, podwozie i nadwozie, aby

stworzyć najlepszy pojazd miejski.

Spodoba Ci się jego sportowy wygląd, niskie zużycie

paliwa i wytrzymałość, którą charakteryzują się

rozwiązania  rmy Yamaha, a także duży zasięg i wygodna

pozycja podczas jazdy. YS125 z pewnością Cię poruszy.

Każdego dnia.

Lekki motocykl miejski o pojemnośc i

125 cm3

Łatwe prowadzenie i obsługa

Nowoczesny i sportowy wygląd

Wyjątkowa sprawność dzięki

niezawodności rozwiązań Yamahy

18-calowe koła zapewniające

zwrotność, stabilność i wygodę

14-litrowy zbiornik paliwa

Naturalna i wygodna pozycja jazdy

Wytrzymała i lekka rama rurowa

Miękkie zawieszenie o dużym skoku

zapewniające zwiększoną wygodę

Zintegrowany układ hamulcowy (UBS)

zapewniający płynne hamowanie

Wskaźnik biegów i wskaźnik Eco

Możliwość prowadzenia przez

kierowców z prawem jazdy kat. B
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Niech każda podróż będzie stylowa
Od ponad 60 lat konstruujemy niezawodne pojazdy miejskie. Każdego dnia, setki tysięcy ludzi takich

jak Ty, polega na swoich jednośladach Yamaha, aby poruszać się po mieście. Przedstawiamy następcę

modelu YBR125, który jest równie niezawodny, jak jego poprzednik. Oto Yamaha YS125.

Będziesz zaskoczony jak oszczędny jest YS125 i jak nowoczesny jest jego wygląd. Wystarczy, że raz

siądziesz za jego kierownicą, byś poznał jak wygodny, lekki i przemyślany jest to motocykl do

codziennych przejazdów. Płynne i łatwe w prowadzenie są kluczowymi elementami, które udało się

uzyskać dzięki miękkiemu zawieszeniu i 18-calowym kołom, a 14-litrowy zbiornik paliwa pozwala

cieszyć się jazdą bez konieczności częstego tankowania.

Yamaha YS125. Jedź łatwo. Jedź płynnie.

YS125

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



Dobre właściwości jezdne

Bez względu na to, czy przedzierasz się

przez zatłoczone ulice, czy poruszasz się

bocznymi drogami, lekkie podwozie i

miękkie zawieszenie YS125 ułatwią i

uatrakcyjnią każdą Twoją jazdę. Jego 18-

calowe odlewane koła zapewniają

zwrotność i stabilność, a opona przednia

2.75-18 i opona tylna 100/80-18

gwarantują wygodę i pewność podczas

jazdy.

Duży zbiornik paliwa

4-suwowy silnik o pojemności 125 cm3

zapewnia niezwykłą oszczędność paliwa, a

marka Yamaha jest gwarancją

niezrównanej niezawodności i

wytrzymałości. Dzięki dużemu, 14-

litrowemu zbiornikowi paliwa YS125 może

przejechać nawet 300 km pomiędzy

tankowaniami, co umożliwia pewną,

szybką i ekonomiczną jazdę.

Wygodna, wyprostowana
pozycja

YS125 charakteryzuje się wyjątkową

ergonomią, dzięki której kierowcy o różnych

gabarytach poczują się na nim swobodnie.

Kanapa na wysokości 795 mm zapewnia

naturalną i wyprostowaną pozycję jazdy,

dzięki czemu podróż jest bardzo relaksująca

i przyjemna, a wygodny uchwyt zapewnia

komfort pasażerowi.

Nowoczesny i sportowy wygląd

Codzienne podróże staną się

przyjemnością podczas jazdy na YS125.

Dzięki nowoczesnemu i sportowemu

wyglądowi ten lekki motocykl wnosi

powiew świeżości do gamy pojazdów

miejskich. Nowy styl re ektora i jego

kompaktowa czasza, a także sportowy

styl wlotów powietrza i czarny,

umieszczony pod większym kątem tłumik

zapewniają idealne połączenie

ekonomicznego charakteru,

funkcjonalności i atrakcyjnego wyglądu.

Płynny, niezawodny i oszczędny
silnik

Kiedy jedziesz do pracy lub do szkoły,

niezawodność, przystępność i niskie

koszty eksploatacyjne są najważniejsze.

2-zaworowy silnik YS125 o pojemności

125 cm3, z jednym wałkiem rozrządu i

wtryskiem paliwa, zgodny z normą EU4,

jest jednym z najbardziej oszczędnych i

niezawodnych w swojej klasie. Dzięki

temu jest jednym z najlepszych środków

transportu do poruszania się po mieście.

Stylowa lampa i światło tylne

Kiedy dobrze wyglądasz, czujesz się dobrze.

Dlatego nadaliśmy YS125 sportowy wygląd i

wyposażyliśmy go w nową lampę z

kompaktową czaszą. Nowe światło tylne i

uchwyt na tablicę rejestracyjną, a także

uniesiony tłumik podkreślają sportowy

charakter motocykla.
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Silnik

Typ silnika Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, SOHC, 2-zaworowy
Pojemność 125cc
Średnica x skok tłoka 52.4 mm x 57.9 mm
Stopień sprężania 10.0 : 1
Moc maksymalna 7.8 kW @ 7,500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Układ paliwowy Wtrysk paliwa
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu
Spalanie 2.0l/100km
Emisja CO2 46g/km

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Skok przedniego zawieszenia 120 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok tylnego zawieszenia 112 mm
Hamulec przedni Single Disc, Ø245 mm
Hamulec tylny Drum, Ø130 mm
Opona przednia 2.75-18-42P
Opona tylna 100/80-18-59P

Wymiary

Długość całkowita 2,005 mm
Szerokość całkowita 735 mm
Wysokość całkowita 1,050 mm
Wysokość siodełka 795 mm
Rozstaw osi 1,320 mm
Minimalny prześwit 150 mm
Waga w stanie gotowym do jazdy 129kg
Pojemność zbiornika paliwa 14litres
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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