
Πάρτε τον έλεγχο του
χρόνου
Το μοντέρνο και πρακτικό Xenter 125 είναι σχεδιασμένο για

να κινήστε στην πόλη με μεγαλύτερη ευκολία. Η όρθια θέση

οδήγησης και το επίπεδο μαρσπιέ προσφέρουν μια χαλαρή

διαδρομή, ενώ οι ζάντες μεγάλης διαμέτρου συμβάλλουν στην

αξιόπιστη οδήγηση.

Οι διπλοί προβολείς και το πίσω φως LED συμπληρώνουν το

συνολικό στυλ - και υπάρχει άπλετος χώρος μεταφοράς. Για

άψογες επιδόσεις με μεγάλη οικονομία, το Xenter διαθέτει

έναν αξιόπιστο και οικονομικό 4-βάλβιδο, τετράχρονο

κινητήρα 125 κ.εκ.

Το Ενοποιημένο σύστημα πέδησης εξασφαλίζει ομαλό

φρενάρισμα. Επίσης, με ανάρτηση Monocross και διπλή

σέλα με ραφές, το Xenter 125 με τη διακριτική του σχεδίαση

είναι ένα από τα πιο άνετα μοντέλα για την πόλη.

Κομψό και μοντέρνο μέσο μετακίνησης

για την πόλη, με ζάντες μεγάλης

διαμέτρου

Άνετη σέλα με ραφές και σταθερό

κάλυμμα

Διπλοί προβολείς και πίσω φως LED

Οικονομικός τετράχρονος κινητήρας 125

κ .εκ. που συμμορφώνεται με το πρότυπο

EU4

Πεντάκτινες ζάντες 16 ιντσών από ελαφρύ

κράμα αλουμινίου

Προηγμένη πίσω ανάρτηση Monocross

Μπροστινά τηλεσκοπικά πιρούνια

ομαλής συμπεριφοράς

Ενοποιημένο σύστημα πέδησης

Μπροστινό δισκόφρενο 267 mm και

πίσω ταμπούρο 150 mm

Άνετο και εξαιρετικά ευρύχωρο επίπεδο

μαρσπιέ

Εξελιγμένος πίνακας οργάνων LCD

Πολύ μεγάλος χώρος αποθήκευσης με

αναβαθμισμένο φινίρισμα
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Πάρτε τον έλεγχο του χρόνου
Πόσο θα κοστολογούσατε μια ώρα από το χρόνο σας; Είναι το πιο πολύτιμο αγαθό μας. Κι όμως, κάθε μέρα

φαίνεται ότι σπαταλάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας για τις μετακινήσεις προς τη δουλειά ή τη σχολή μας.

Αφιερώστε, λοιπόν, ένα λεπτό για να δείτε πώς το Xenter 125 μπορεί να μεταμορφώσει κάθε διαδρομή και να

σας επιτρέψει να εξοικονομείτε ακόμη περισσότερο χρόνο κάθε μέρα. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι θα

εκπλαγείτε ευχάριστα βλέποντας πώς μπορεί αυτό το κομψό σκούτερ με τροχούς μεγάλης διαμέτρου να

αλλάξει τη ζωή σας προς το καλύτερο.

Με το δυνατό, οικονομικό, τετράχρονο κινητήρα 125 κ.εκ., ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο EU4, αλλά

και τη φυσική θέση για τον αναβάτη, το εξελιγμένο Xenter 125 έχει σχεδιαστεί για κυκλοφορία μέσα στην

κίνηση χωρίς ταλαιπωρία. Βρείτε, λοιπόν, λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Και φτάστε έγκαιρα στον προορισμό

σας!
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Μοντέρνο μεταφορικό μέσο
για την πόλη

Με τις ζάντες μεγάλης διαμέτρου που

προσφέρουν ομαλή οδήγηση σε ανώμαλες

επιφάνειες, το Xenter 125 είναι ιδανικό για

τη ζωή στην πόλη. Αυτό το μοντέρνο

μεταφορικό μέσο για την πόλη έχει κομψό

στυλ και σας επιτρέπει να αναλάβετε τον

έλεγχο της πολυάσχολης ζωής σας.

Εξοπλισμένο με ισχυρούς διπλούς

προβολείς και πίσω φως LED, το Xenter

125 συνδυάζει το μοντέρνο στυλ με την

καθημερινή πρακτικότητα.

Άνετο, ευρύχωρο και πρακτικό

Με ένα εξαιρετικά επίπεδο μαρσπιέ και

σχεδόν επίπεδη μάσκα προσφέρει μια

χαλαρή θέση οδήγησης, ενώ η υψηλής

ποιότητας σέλα με ραφές και σταθερό

κάλυμμα εξασφαλίζει άνετη οδήγηση. Με

την ευρύχωρη θήκη αποθήκευσης κράνους

κάτω από τη σέλα, το ντουλαπάκι, το

γάντζο για τσάντα και την πίσω σχάρα

αποσκευών, υπάρχει άπλετος χώρος

μεταφοράς.

Μεγάλες πεντάκτινες ζάντες 16
ιντσών

Εκτός από την κομψή εμφάνιση, οι ελαφριές

ζάντες διαμέτρου 16 ιντσών του Xenter 125

είναι σχεδιασμένες για να σας εξασφαλίσουν

μια άνετη και σταθερή οδήγηση ακόμα και σε

ανώμαλους δρόμους. Κατασκευασμένες από

ελαφρύ κράμα αλουμινίου, οι πεντάκτινες

ζάντες διαθέτουν εμπρός ελαστικό 100 και

πίσω ελαστικό 120 για εξαιρετικό κράτημα και

ανθεκτικότητα στη φθορά.

Προηγμένη πίσω ανάρτηση
Monocross

Η προηγμένη πίσω ανάρτηση μονού

αμορτισέρ Monocross, η οποία

αναπτύχθηκε με βάση τη σχεδίαση που

χρησιμοποιείται στο κορυφαίο σκούτερ

TMAX της Yamaha, προσφέρει εξαιρετικά

ομαλή οδήγηση ακόμα και στους

ανώμαλους δρόμους της πόλης. Σε

συνδυασμό με τα μπροστινά τηλεσκοπικά

πιρούνια ομαλής συμπεριφοράς και τους

τροχούς μεγάλης διαμέτρου 16 ιντσών, το

Xenter 125 κατασκευάστηκε για να

προσφέρει κάθε φορά μια ομαλή και

αξιόπιστη οδήγηση.

Υγρόψυκτος τετράχρονος
κινητήρας 125 κ.εκ. που
συμμορφώνεται με το
πρότυπο EU4

Για μεγάλη επιτάχυνση από τη θέση

εκκίνησης, το Xenter 125 διαθέτει έναν

νευρικό υγρόψυκτο, 4βάλβιδο, τετράχρονο

κινητήρα 125 κ.εκ. Το αποδοτικό σύστημα

ψεκασμού καυσίμου εξασφαλίζει

ικανοποιητική οικονομία και χαμηλές

εκπομπές καυσαερίων -  και για πιο άνετη

οδήγηση, ο κινητήρας μικρών διαστάσεων

διαθέτει σύστημα εξισορρόπησης για πιο

ομαλή και αθόρυβη λειτουργία

Ενοποιημένο σύστημα
πέδησης

Παρέχει ισχυρή και αποτελεσματική απόδοση

φρεναρίσματος μέσω του μπροστινού

δισκόφρενου μεγάλης διαμέτρου 267 mm και

του πίσω ταμπούρου διαμέτρου 150 mm. Και

για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη λειτουργία και

πιο ομαλό φρενάρισμα, αυτό το μοντέρνο

σκούτερ με τροχούς μεγάλης διαμέτρου είναι

εξοπλισμένο με Ενοποιημένο σύστημα

πέδησης, το οποίο εξισορροπεί αυτόματα

όλες τις σχετικές ενέργειες του αναβάτη.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.0 mm x 58.7 mm
Σχέση συμπίεσης 11.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 9.2 kW @ 7,500 rpm
Μέγιστη ροπή 11.9 Nm @ 7,250 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Σύστημα τροφοδοσίας Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι
Διαδρομή εμπρός τροχού 100 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή πίσω τροχού 92 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø267 mm
Πίσω φρένο Drum, Ø150 mm
Εμπρός ελαστικό 100/80-16
Πίσω ελαστικό 120/80-16

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,990 mm
Συνολικό πλάτος 690 mm
Συνολικό ύψος 1,135 mm
Ύψος σέλας 785 mm
Μεταξόνιο 1,385 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 mm
Βάρος πλήρες υγρών 142kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 8L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείς

προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των

προϊόντων Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προειδοποίηση, ενώ

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες,

συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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