
Στυλ street ghter 125
κ.εκ.
Η Yamaha φημίζεται για τη δημιουργία μοντέλων που

αλλάζουν τα δεδομένα και οδηγούν τον κλάδο των

μοτοσυκλετών σε τελείως νέες κατευθύνσεις. Η MT-125 με

σύστημα ABS στο στάνταρ εξοπλισμό είναι έτοιμη να εξάψει τη

φαντασία των νεαρών αναβατών που αναζητούν νέες

εμπειρίες.

Διαμορφωμένη με το ίδιο DNA όλων των κορυφαίων

μοντέλων Hyper Naked, αυτή η πρωτοποριακή "γυμνή"

μοτοσυκλέτα συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και εξαιρετική

συμπεριφορά. Το στυλ street ghter και η όρθια θέση

οδήγησης είναι ιδανικά για εύκολους ελιγμούς μέσα στην

πόλη. Παράλληλα, η ανάρτηση, τα φρένα και τα ελαστικά

υψηλών προδιαγραφών είναι κατασκευασμένα για

συναρπαστικές επιδόσεις σε ανοιχτούς δρόμους.

Γνωρίστε τη συναρπαστική MT-125. Μπορεί να είναι η αρχή

για κάτι ξεχωριστό.

Πρωτοποριακή "γυμνή" μοτοσυκλέτα

125 κ .εκ.

Το DNA των μοντέλων Hyper Naked

εξασφαλίζει πραγματική όψη

μοτοσυκλέτας μεγάλων διαστάσεων

Στυλ street ghter

Σπορ, όρθια θέση οδήγησης για

απολαυστικές διαδρομές κάθε μέρα

Σκελετός Deltabox και πίσω ανάρτηση

τύπου monoshock

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

μονοκύλινδρος κινητήρας 125 κ .εκ.

Ανάποδα μπροστινά πιρούνια διαμέτρου

41 χιλ.

Προηγμένο σύστημα πέδησης με ABS

στο στάνταρ εξοπλισμό

Ελαφρείς, αγωνιστικού τύπου τροχοί, με

ακτίνες σε σχήμα Y

Πίνακας οργάνων LCD υψηλής

τεχνολογίας

Κοντή ουρά με φως τύπου LED

MT-125



Στυλ street ghter 125 κ.εκ.
Τα μοντέλα Hyper Naked της Yamaha έχουν πραγματικά ταράξει τα νερά στο χώρο της μοτοσυκλέτας. Με το

πρωτοποριακό στυλ, τη ροπή που συναρπάζει και την άψογη συνολική τους εικόνα, οι μοτοσυκλέτες MT

δημιουργούν έντονα συναισθήματα κατά την οδήγηση.

Χάρη στο "γυμνό" πλαίσιο με την εκπληκτική όψη, η MT-125 είναι ασυναγώνιστη. Με επιθετικό στυλ

street ghter που μαγνητίζει τα βλέμματα όπου εμφανιστεί, κατακτά και τους πιο απαιτητικούς με τον

ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Επίσης, σε συνδυασμό με το πλαίσιο μεγάλων διαστάσεων, η MT-125 χαίρει

μεγάλης εκτίμησης στο δρόμο.

Είμαστε νέοι μόνον μια φορά! Γι' αυτό, κάντε την MT-125 μέρος της ζωής σας. Τώρα!

MT-125

www.yamaha-motor-

acc.com
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Εμφάνιση street ghter με
τεχνολογία supersport

Οι μηχανικοί μας δημιούργησαν μια

μοτοσυκλέτα street ghter στην κατηγορία

των 125 κ.εκ. Διαθέτοντας "γυμνό" πλαίσιο

με δυναμική εμπροσθοβαρή εμφάνιση, η

MT-125 είναι συνώνυμο της απόλυτα

απολαυστικής οδήγησης.

Σπορ θέση οδήγησης με
μεγάλη ευελιξία

Όπως τα μοντέλα Hyper Naked

υψηλότερου κυβισμού, η MT-125 είναι μια

σπορ και ευέλικτη μοτοσυκλέτα που έχει

σχεδιαστεί για καθημερινές μετακινήσεις. Το

ρεζερβουάρ, η σέλα, το τιμόνι και τα

μαρσπιέ προσφέρουν μια σπορ, άνετη

θέση οδήγησης για τον οδηγό και το

συνεπιβάτη. Παράλληλα, η γεωμετρία και η

εργονομία του σκελετού εξασφαλίζουν

εύκολους ελιγμούς για τις μετακινήσεις στην

πόλη.

Πρωτοποριακή εμφάνιση Hyper
Naked με εξαιρετική
συμπεριφορά μοτοσυκλέτας
μεγάλων διαστάσεων

Με το "γυμνό" πλαίσιο, τους ελαφριούς

τροχούς αγωνιστικού τύπου και το αθλητικό

στυλ, το πανίσχυρο DNA της οικογένειας

μοντέλων Hyper Naked διακρίνεται ξεκάθαρα

σε αυτήν τη μοτοσυκλέτα. Παράλληλα, ο

χαμηλός, γωνιώδης προβολέας και τα

προεξέχοντα ανοίγματα εισαγωγής αέρα

δημιουργούν μια επιβλητική μπροστινή όψη.

Ανάποδα πιρούνια με φρένα
υψηλής τεχνολογίας

Το προηγμένο ανάποδο μπροστινό

πιρούνι παρέχει ομαλή και προοδευτική

ανάρτηση με άμεσο κράτημα στο δρόμο. Για

να τονιστεί το τεχνολογικό της

πλεονέκτημα, η MT-125 περιλαμβάνει

σύστημα ABS στο στάνταρ εξοπλισμό και

διαθέτει πλευστό μπροστινό δισκόφρενο

292 mm και ακτινικά τοποθετημένη

δαγκάνα για εξαιρετική αίσθηση και

αποτελεσματική ισχύ πέδησης.

Ελαφρείς, αγωνιστικού τύπου,
τροχοί

Οι αγωνιστικού τύπου τροχοί του MT-125

διαθέτουν έξι σετ λεπτών ακτίνων σχήματος

Y, που διατηρούν χαμηλό το μη

αναρτώμενο βάρος για εξαιρετική ανάρτηση

και ομαλή οδήγηση. Το εμπρός ελαστικό

100/80-17 προσφέρει αξιόπιστο κράτημα

στο δρόμο, ενώ το φαρδύ πίσω ελαστικό

130/70-17 παρέχει υψηλά επίπεδα

πρόσφυσης και τονίζει το ασυμβίβαστο

στυλ street ghter.

Πίνακας οργάνων υψηλής
τεχνολογίας

Στην περιοχή του πίνακα οργάνων υπάρχει

μια οθόνη υψηλής τεχνολογίας που

ενσωματώνει στοιχεία μοντέρνας σχεδίασης

από την τελευταία γενιά smartphone. Ο

πίνακας οργάνων LED εμφανίζει ένα

χαιρετισμό για τον αναβάτη όταν

ενεργοποιείται και περιλαμβάνει γραμμικές

ενδείξεις για τις στροφές ανά λεπτό, τη

θερμοκρασία κινητήρα και τη στάθμη

καυσίμου, ενώ επίσης διαθέτει ενδεικτική

λυχνία αλλαγής ταχυτήτων και ψηφιακό

ταχύμετρο.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 124.7cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 52.0 mm x 58.6 mm
Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1
Μέγιστη ισχύς 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Μέγιστη ροπή 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Deltabox χάλυβα
Γωνία Κάστερ 25º
Ίχνος 89mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 114 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø292 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø230 mm
Εμπρός ελαστικό 100/80-17 M/C
Πίσω ελαστικό 130/70-17 M/C

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,955 mm
Συνολικό πλάτος 740 mm
Συνολικό ύψος 1,040 mm
Ύψος σέλας 810 mm
Μεταξόνιο 1,355 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 140 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 11.5litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1.15litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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