
125 cc street ghter-
stijl
Yamaha is beroemd om zijn baanbrekende modellen die

motorrijden een heel nieuwe dimensie geven, en de MT-

125 met standaard ABS is klaar om kennis te maken met

motorrijders die op zoek zijn naar een nieuwe ervaring.

Deze radicale Hyper Naked motor ets, die is gevormd

door hetzelfde DNA als dat van al onze toonaangevende

Hyper Naked-modellen, combineert hightech-

technologie met puur karakter. De street ghter-stijl en

de rechte zitpositie zorgen voor een goede

wendbaarheid in de stad, terwijl de hoogwaardige

ophanging, remmen en banden zijn ontworpen voor

uitstekende prestaties op de open weg.

Bekijk de opwindende MT-125. Misschien is het de start

van iets bijzonders.

Radicale naked 125 cc machine

Het Hyper Naked-DNA zorgt voor een

echte 'full-size' uitstraling

Street ghter-stijl

Deltabox-frame en monoshock-

achtervering

Vloeistofgekoelde 125cc ééncilinder

viertaktmotor

YZF-R125-platform met hightech-

componenten

Upside-down voorvork met een

diameter van 41 mm

Geavanceerd remsysteem met

standaard ABS

Sportieve, comfortabele rechte

zitpositie voor dagelijks rijplezier

Lichtgewicht aluminium Y-spaakvelgen

Kort achterdeel met led-achterlicht

Hightech LCD-instrumentenpaneel

MT-125



125 cc street ghter-stijl
De Hyper Naked-modellen van Yamaha hebben de motorwereld wakker geschud. Door de radicale

stijl, het opwindende koppel en de supercoole uitstraling staan de MT's garant voor pure

rijsensaties.

Met zijn ongeloo ijk mooie naked frame weet de MT-125 zich van alle andere modellen te

onderscheiden. Deze machine is een karaktervolle blikvanger en trekt met zijn agressieve

street ghter-stijl overal de aandacht. Het full-size frame van de MT-125 dwingt gewoonweg respect

af op straat.

U bent maar één keer jong. Zorg er dus voor dat de MT-125 deel uitmaakt van je leven. Nu meteen.

MT-125
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Hightech-cockpit

Binnen het gezichtsveld van de rijder is de

cockpit voorzien van een hightech-display

waarin eigentijdse designelementen van

de nieuwste generatie smartphones zijn

verwerkt. Het full-LED-

instrumentenpaneel begroet de rijder

wanneer het wordt ingeschakeld en heeft

balkweergaven voor toerental,

motortemperatuur en brandstofniveau.

Ook een schakelindicator en digitale

snelheidsmeter ontbreken niet.

Lichtgewicht racewielen

De racewielen van de MT-125 zijn voorzien

van zes sets dunne spaken in Y-vorm die

het onafgeveerde gewicht laag houden

met het oog op een responsieve vering en

comfortabel rijgedrag. De 100/80-17-

voorband biedt een betrouwbare

wegligging, terwijl een brede 130/70-17

achterband veel tractie biedt en de

compromisloze street ghter-uitstraling

benadrukt.

Een echte 'full-size' machine met
de radicale uitstraling van een
Hyper Naked

Met zijn naked frame, lichtgewicht

racewielen en atletische styling komt het

krachtige DNA van de Hyper Naked-familie

overal in deze machine tot uiting. Daarnaast

zorgen de laag geplaatste, hoekige koplamp

en hoge luchtinlaten voor een imposant

vooraanzicht.

Upside-down voorvork met
hightech-voorrem

De MT-125 beschikt over een

geavanceerde upside-down voorvork die

voor een soepele en progressieve vering en

een responsief weggedrag zorgt. Om zijn

technologische voorsprong te

onderstrepen, wordt de MT-125 geleverd

met standaard ABS en voorzien van een

zwevende schijfrem met een diameter van

292 mm vooraan met radiaal gemonteerde

remklauw. Dit systeem garandeert een

uitstekende doseerbaarheid en een

e ectieve stopkracht van de remmen.

Sportieve zitpositie voor grote
wendbaarheid

De MT-125 is net als de grotere Hyper

Naked-modellen een sportieve en

wendbare machine die je elke dag van de

week opnieuw uitdaagt. Het zadel, de

tank, handvatten en voetsteunen bieden

een sportieve zitpositie en

passagierscomfort. De geometrie en

ergonomie van het frame zorgen voor een

goede wendbaarheid in de stad.

Street ghter-uitstraling met
supersport-technologie

Met het YZF-R125-platform als

uitgangspunt hebben onze technici een

motor ets ontworpen die gerust de

street ghter van de 125 cc-klasse genoemd

kan worden. De MT-125 wekt met zijn

naked frame en een dynamisch "mass

forward" design pure emotie op.
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Motor

Motortype 1-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 124.7cc
Boring x slag 52.0 mm x 58.6 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Max. koppel 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, meervoudige platen en spiraalveer
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Stalen Deltabox-frame
Casterhoek 25º
Spoor 89mm
Wielophanging voor Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 114 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø292 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø230 mm
Bandenmaat voor 100/80-17 M/C
Bandenmaat achter 130/70-17 M/C

Afmetingen

Totale lengte 1,955 mm
Totale breedte 740 mm
Totale hoogte 1,040 mm
Zithoogte 810 mm
Wielbasis 1,355 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

140 kg

Inhoud brandstoftank 11.5litres
Carterinhoud 1.15litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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