
Her sürüşü akıllı bir
sürüş haline getirin
Yamaha YBR125, son 10 yılda 150.000'den fazla kişinin

yaşamında gelişmeler sağladı. En yeni Urban Mobility

serimizde bulunan yeni YS125, aradığınız bağımsızlık,

güvenilirlik, stil ve değeri sunuyor.

YBR'yi başarıya ulaştıran özellikleri koruyarak motoru,

şasi ve gövdeyi geliştirip yeniden tasarladık. Böylece

rakipsiz şehir içi motosikleti elde ettik.

Sportif tasarımını, düşük yakıt tüketimini ve Yamaha

dayanıklılığını çok seveceksiniz. Üstelik, bu pakette daha

uzun sürüş mesafesi ve daha rahat sürüş pozisyonu da

bulunuyor. YS125, hareket etmeniz için gereken tüm

özelliklere sahip. Her gün.

Ha f 125cc şehir içi motosiklet

Ha f yönlendirme ve kolay yol tutuşu

Zarif ve sportif tasarım

Yamaha güvenilirliğiyle olağanüstü yakıt

ekonomisi

Çeviklik, denge ve konfor için 18 inç

jantlar

14 litrelik yakıt deposu

Doğal ve konforlu sürüş  pozisyonu

Güçlü ve ha f boru şasi

Üstün konfor için yumuşak uzun

mesafe süspansiyonu

Sorunsuz duruş  için Birleş ik Frenleme

Sistemi (UBS)

Vites göstergesi ve Eco göstergesi

EU4 uyumlu motor
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Her sürüşü akıllı bir sürüş haline getirin
60 yıldan uzun bir süredir güvenilir şehir içi motosikletler üretiyoruz. Her gün sizin gibi yüz binlerce kişi,

şehir içi yolculuklarında Yamaha'ya güveniyor. YBR125'in yerini alması için en az önceki model kadar

güvenilir olan YS125'i tanıtıyoruz.

YS125'in olağanüstü yakıt ve zarif tasarımından etkileneceğinizden eminiz. Sürüş pozisyonunun

rahatlığını hissettiğinizde bu ha f şehir içi motosikletin neden akıllı yaşam tarzını benimseyenlerin

seçimi olduğunu anlayacaksınız. Yumuşak süspansiyon ile 18 inç jantlar sayesinde akıcı yol tutuşu ve

kolay yönlendirme, standart olarak gelir. Ayrıca 14 litrelik yakıt deposu, benzin istasyonları arasında

uzun mesafeler kat edebilmenizi sağlar.

Yamaha YS125. Özgürce Sürün. Kolayca Sürün.
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Kolay yol tutuşu özellikleri

YS125'in ha f şasisi ve yumuşak

süspansiyonu, tra ğin yoğun olduğu

caddelerde veya ara yollarda ilerlerken

yolculuğu daha kolay ve keyi i bir hale

getiriyor. 18 inç döküm jantları kıvraklık

ile dengeyi bir araya getirirken, 2,75-18 ön

lastik ve 100/80-18 arka lastik konforlu,

güven veren bir sürüş sağlıyor.

Uzun mesafe için yakıt deposu

125cc, 4-zamanlı motor, olağanüstü yakıt

bağımsızlığı sunmak amacıyla üretildi.

Motorun Yamaha üretimi olması ise

rakipsiz güvenilirlik ve dayanıklılık

standardından emin olmanızı sağlıyor.

YS125, 14 litrelik yakıt deposuyla uzun

sürüş mesafesi sunar. Böylece kolay, hızlı

ve ekonomik bir sürüş imkanı sunar.

Dik sürüş pozisyonu

YS125'in ergonomisi, ister uzun ister kısa

olsun, her sürücünün bu ha f şehir içi

modeline oturur oturmaz kendisini rahat

hissetmesini sağlayacak şekilde geliştirildi.

795 mm sele yüksekliği, doğal ve dik bir

sürüş pozisyonu sağlayarak işe gidişinizi

daha rahat ve daha eğlenceli hale getirir.

Ayrıca, ekstra yolcu konforu sağlamak için

kullanışlı bir yolcu tutamağı da bulunur.

Zarif ve sportif tasarım

YS125 sahibiyseniz işe gitmek çok keyi i.

Bu ha f motosiklet, zarif ve sportif

görünümüyle Urban Mobility sınıfına yeni

bir görünüm kazandırıyor. Yeniden

tasarlanan far, sportif hava deliklerine ve

yukarı kıvrımlı siyah susturucuya sahip

olan YS125; ekonomi, kullanışlılık ve

muhteşem görünümün ideal birleşimini

sunar.

Sorunsuz, güvenilir ve ekonomik

İşe veya okula giderken güvenilirlik, uygun

 yat ve düşük çalıştırma maliyetleri büyük

önem taşır. YS125'in yakıt enjeksiyonlu

125cc hava-soğutmalı, 2-supaplı, SOHC,

EU4 uyumlu motoru sınıfının en ekonomik

ve en güvenilir modellerinden biridir. Bu

özellikleri, motosikletin şehir içinde

hareket etmek ve yaşamak için en akıllı

yollardan biri olmasını sağlıyor.

Şık ön ve arka farlar

İyi göründüğünüzde kendinizi iyi

hissedersiniz. Bu yüzden YS125'e kompakt

bir şasiyle çevrili yeni tasarlanmış farlarla

sportif bir görünüm kazandırdık. Arka

tarafta bulunan yeni tasarlanmış arka far,

plaka tutucu ve yukarı kıvrımlı susturucu bu

ha f şehir içi modelinin sportif görünümünü

destekler.
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Motor

Motor tipi Hava soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 2-subap
Motor hacmi 125cc
Çap x Strok 52.4 mm x 57.9 mm
Sıkıştırma oranı 10.0 : 1
Maksimum güç 7.8 kW @ 7,500 rpm
Maksimum tork 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Yağlama Islak karter
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç
Yakıt tüketimi 2.0l/100km
CO2 emission 46g/km

Şasi

Ön süspansiyon Teleskopik çatal
Ön teker hareketi 120 mm
Arka süspansiyon Salınım kolu
Arka teker hareketi 112 mm
Ön fren Single Disc, Ø245 mm
Arka fren Drum, Ø130 mm
Ön lastik 2.75-18-42P
Arka lastik 100/80-18-59P

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,005 mm
Toplam genişlik 735 mm
Toplam yükseklik 1,050 mm
Sele yüksekliği 795 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,320 mm
Minimum yerden yükseklik 150 mm
Islak ağırlık 129kg
Yakıt tankı kapasitesi 14litres
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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