
Vždy jazdite
s rozumom
V priebehu posledných 10 rokov model Yamaha YBR125

uľahčil život viac než 150 000 ľuďom. A náš najnovší rad

motocyklov Urban Mobility prináša nový model YS125 –

ľahký motocykel na dochádzanie s nezávislosťou,

spoľahlivosťou, štýlom a hodnotou, ktoré požadujete.

Zachovali sme charakteristické vlastnosti, ktoré stáli za

úspechom radu YBR a vylepšili sme a prepracovali motor,

rám a kapotáž, aby sme vyrobili dokonalý motocykel na

dochádzanie v meste.

Zamilujete si jeho športový dizajn, nízku spotrebu paliva

a trvácnosť značky Yamaha – rovnako ako pred ĺžený

dojazd a sedenie v pohodlnejšej polohe počas jazdy.

Model YS125 ponúka všetko na vašu prepravu. Každý

deň.

Ľahký motocykel na dochádzanie

s objemom 125 cm3

Ľahké riadenie a jednoduché ovládanie

Prepracovaný a športový dizajn

Výnimočná nezávislosť a spoľahlivosť

značky Yamaha

18-palcové kolesá na zaistenie

obratnosti, stability a pohodlia

14-litrová palivová nádrž

Prirodzená a pohodlná poloha pri jazde

Pevný a ľahký rúrkový rám

Jemné odpruženie s dlhou dráhou na

zaistenie najvyš šieho pohodlia

Zjednotený brzdový systém (UBS) na

jemné brzdenie

Ukazovateľ prevodového stupňa

a úspornosti jazdy

Možnosť jazdenia s VP skupiny A1

YS125



Vždy jazdite s rozumom
Už viac než 60 rokov vyrábame spoľahlivé motocykle na každodenné dochádzanie. Deň čo deň sa

státisíce ľudí, rovnako ako vy, pri preprave po meste spoliehajú na motocykel značky Yamaha. Teraz

ako náhradu modelu YBR125 ponúkame rovnako spoľahlivý model YS125.

V prípade modelu YS125 na vás urobí dojem nízka spotreba paliva a prepracovaný vzhľad – len čo si

vyskúšate pohodlnú polohu pri jazde, pochopíte, že tento ľahký motocykel na dochádzanie je veľmi

rozumnou voľbou. Bezproblémové ovládanie a jednoduché riadenie sú samozrejmosťou vďaka

jemnému odpruženiu a 18-palcovým kolesám. 14-litrová palivová nádrž vám zaistí, aby ste sa nemuseli

často zastavovať na čerpacích staniciach.

Yamaha YS125. Jazdite slobodne. Jazdite s ľahkosťou.
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Ľahká manipulácia

Nezáleží na tom, či potrebujete prejsť cez

preplnené ulice mesta alebo či jazdíte po

cestách druhej triedy, ľahký podvozok

a luxusné odpruženie modelu YS125

napomáhajú tomu, aby bola každá jazda

jednoduchšia a príjemnejšia. Jeho 18-

palcové odlievané kolesá dodávajú

svižnosť a stabilitu – predná pneumatika

veľkosti 2,75-18 a zadná pneumatika

veľkosti 100/80-18 prispievajú k pohodlnej

a spoľahlivej jazde.

Palivová nádrž na dlhý dojazd

4-taktný motor s objemom 125 cm3 je

skonštruovaný tak, aby vám zaistil úžasnú

nezávislosť z hľadiska paliva – a keďže ide

o spoločnosť Yamaha, zákazníkom

zaručujeme bezkonkurenčnú spoľahlivosť

a odolnosť, ktorá je pre našu značku

typická. Vďaka 14-litrovej palivovej nádrži

na dlhý dojazd má model YS125 potenciál

prejsť na jedno natankovanie viac než

300 km, čím vám dáva slobodu, aby ste

mohli jazdiť slobodne, rýchlo a úsporne.

Vzpriamená poloha pri jazde

Ergonómia modelu YS125 má zabezpečiť,

aby sa na tomto ľahkom motocykli určenom

na dochádzanie každý jazdec cítil uvoľnene,

len čo naň nasadne. Výška sedadla 795 mm

umožňuje zaujať prirodzenú vzpriamenú

jazdnú polohu, aby bola cesta do práce

uvoľnenejšia a zábavnejšia – na zaistenie

väčšieho pohodlia pre spolujazdca je tu

praktická úchytná tyč.

Prepracovaný a športový dizajn

Pri jazde na modeli YS125 sa

z dochádzania stáva zábava. Vďaka

prepracovanému a športovému vzhľadu

prináša tento ľahký motocykel svieži štýl

do triedy Urban Mobility. Obsahuje

svetlomet nového štýlu s kompaktným

krytom – spolu so športovými nasávacími

hrdlami a s čiernym tlmičom výfuku

smerujúcim nahor – model YS125 ponúka

ideálnu kombináciu úspornosti,

praktickosti a dobrého vzhľadu.

Hladký, spoľahlivý a úsporný
motor

Počas jazdy do práce alebo do školy ide

v prvom rade o spoľahlivosť, cenovú

výhodnosť a nízke prevádzkové náklady.

Dvojventilový vzduchom chladený motor

modelu YS125 s objemom 125 cm3 SOHC

kompatibilný s normou EU4 je jedným

z najúspornejších a najspoľahlivejších

motorov vo svojej triede. Vďaka tomu ide

o jeden z najrozumnejších spôsobov

prepravy, ak bývate v meste.

Štýlový hlavný svetlomet a zadné
svetlo

Keď dobre vyzeráte, dobre sa aj cítite.

Modelu YS125 sme preto dali športový

vzhľad a vybavili sme ho novo navrhnutým

predným svetlometom, ktorý obklopuje

kompaktný kryt. Na zadnej strane sa

nachádza novo navrhnutá zostava koncového

svetla a držiaka evidenčného čísla – rovnako

ako tlmič výfuku zahnutý nahor – na

zvýraznenie športového charakteru ľahkého

motocykla na dochádzanie.
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Motor

Typ motoru Vzduchem chlazený, 4taktní, SOHC, 2 ventilový
Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.4 mm x 57.9 mm
Kompresní poměr 10.0 : 1
Maximální výkon 7.8 kW @ 7,500 rpm
Maximální točivý moment 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stály záber
Fuel consumption 2.0l/100km
CO2 emission 46g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 112 mm
Přední brzda Single Disc, Ø245 mm
Zadní brzda Drum, Ø130 mm
Přední pneumatika 2.75-18-42P
Zadní pneumatika 100/80-18-59P

Rozměry

Celková délka 2,005 mm
Celková šířka 735 mm
Celková výška 1,050 mm
Výška sedla 795 mm
Rozvor kol 1,320 mm
Minimální světlá výška 150 mm
Mokrá hmotnost 129kg
Kapacita palivové nádrže 14litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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