
Stylistka street ghter
i silnik o pojemności
125 cm3
Yamaha słynie z modeli, które wyznaczają nowe zasady

gry i kierują motocyklizm na nowe drogi. Yamaha MT-125

ze standardowym układem ABS to maszyna, która rozpali

zmysły wszystkich młodych motocyklistów, szukających

nowych wyzwań.

Ten bezkompromisowy motocykl typu naked, stworzony

według założeń, którymi kierowaliśmy się podczas

projektowania  agowych modeli Hyper Naked, łączy

nowoczesną technologię i budzącą szacunek sylwetkę.

Charakter street ghtera w połączeniu z wyprostowaną

pozycją kierowcy zapewnia wyjątkową zwrotność w

mieście, a wyra nowane zawieszenie, układ hamulcowy i

opony zostały pomyślane tak, by sprawdzić się na trasie.

Poznaj niezwykły model MT-125. To może być początek

wyjątkowej znajomości.

Radykalny naked klasy 125 cm3

DNA rodziny Hyper Naked gwarantuje

wyjątkową prezencję na drodze

Styl street ghtera

Sportowa, wyprostowana pozycja jazdy,

którą docenisz każdego dnia

Rama typu Deltabox i tylne

zawieszenie z pojedynczym

amortyzatorem

1-cylindrowy, 4-suwowy silnik o

pojemności 125 cm3 chłodzony cieczą

Widelec upside-down z goleniami o

średnicy 41 mm

Zaawansowany układ hamulcowy ze

standardowym ABS-em

Lekkie, sportowe obręcze kół typu Y

Nowoczesny zestaw wskaźników z

wyświetlaczem LCD

Krótki tylny stelaż wyposażony w

diodowe tylne światło
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Stylistka street ghter i silnik o
pojemności 125 cm3
Modele Hyper Naked spowodowały prawdziwą rewolucję na rynku motocyklowym.

Bezkompromisowa stylistyka, niesamowity moment obrotowy i modny design - modele z gamy MT na

nowo de niują emocje towarzyszące prowadzeniu motocykla.

Zjawiskowy styl nadwozia typu naked sprawia, że Yamahy MT-125 nie można pomylić z żadnym innym

motocyklem. Agresywna stylistyka street ghtera przyciąga uwagę wszędzie tam, gdzie się pojawi.

Yamaha MT-125 to pełnowymiarowy motocykl, który zas ługuje na szacunek na drodze.

Młodym jest się tylko raz. Spraw, aby nowa Yamaha MT-125 stała się częścią Twojego życia. Teraz
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Połączenie stylistyki
street ghter z technologią
supersport

Nasi inżynierowie stworzyli całkowicie

nowy typ motocykla. Oto pierwszy

street ghter klasy 125 cm3. Całkowicie

nowe podwozie typu naked z masą

scentralizowaną w przedniej części

modelu MT-125 gwarantuje wyjątkowe

wrażenia z jazdy.

Sportowa pozycja i wyjątkową
zwrotność

Podobnie jak inne modele Hyper Naked o

większej pojemności, Yamaha MT-125 jest

sportową, zwrotną maszyną do codziennej

jazdy. Kształt zbiornika paliwa, siedzenie,

kierownica i podnóżki wymuszają

sportową pozycję i zapewniają wysoki

komfort kierowcy i pasażera, natomiast

geometria ramy i budowa motocykla

sprawiają, że manewrowanie w

warunkach miejskich to czysta

przyjemność.

Bezkompromisowa stylistyka
gamy Hyper Naked i wygląd
pełnowymiarowego motocykla

Podwozie typu naked, lekkie, sportowe

obręcze kół i atletyczny styl zdradzają

obecność genów Hyper Naked. Nisko

osadzony re ektor o kanciastych kształtach

i wysoko umieszczone wloty powietrza robią

mocne wrażenie na patrzących z przodu.

Widelec upside-down i
zaawansowany układ
hamulcowy

Yamaha MT-125 została wyposażona w

nowoczesny przedni widelec typu upside-

down, który zapewnia progresywną pracę

zawieszenia i wyjątkowe właściwości

jezdne. W układzie hamulcowym znalazła

się pływająca przednia tarcza hamulcowa

o średnicy 292 mm, radialny zacisk i układ

ABS stanowiący wyposażenie

standardowe. Całość pokazuje

zaawansowanie technologiczne i

gwarantuje wyjątkową skuteczność.

Lekkie, sportowe obręcze kół

Sportowe obręcze kół mają cienkie

ramiona w kształcie litery Y. To

rozwiązanie obniża nieresorowaną masę

maszyny. Rezultat? Wyjątkowa precyzja

działania zawieszenia i doskonałe

właściwości jezdne. Przednia opona o

rozmiarze 100/80-17 gwarantuje

perfekcyjną i przewidywalną

przyczepność, a tylna o rozmiarze 130/70-

17 -doskonałą trakcję i podkreśla

bezkompromisową stylistykę motocykla.

Nowoczesny zestaw wskaźników

Kierowca ma do dyspozycji nowoczesny

wyświetlacz, który wykorzystuje

rozwiązania stosowane w smartfonach

najnowszej generacji. Diodowy zestaw

wskaźników wita kierowcę po

uruchomieniu, a cyfrowe wskaźniki

precyzyjnie pokazują prędkość obrotową

silnika, temperaturę silnika i poziom paliwa.

Kierowca ma do dyspozycji kontrolkę

sygnalizującą konieczność zmiany biegu na

wyższy i cyfrowy prędkościomierz.
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Silnik

Typ silnika
Jednocylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, SOHC,
4-zaworowy

Pojemność 124.7cc
Średnica x skok tłoka 52.0 mm x 58.6 mm
Stopień sprężania 11.2 : 1
Moc maksymalna 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Maksymalny moment obrotowy 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe, ze sprężyną śrubową
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 2.13l/100km
Emisja CO2 49g/km
Układ zasilania Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama Stalowa, Deltabox
Kąt wyprzedzania główki ramy 25º
Wyprzedzenie 89mm
Układ przedniego zawieszenia Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, (Link type suspension)
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 114 mm
Hamulec przedni Hydraulic single disc, Ø292 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø230 mm
Opona przednia 100/80-17 M/C
Opona tylna 130/70-17 M/C

Wymiary

Długość całkowita 1,955 mm
Szerokość całkowita 740 mm
Wysokość całkowita 1,040 mm
Wysokość siodełka 810 mm
Rozstaw kół 1,355 mm
Minimalny prześwit 140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

140 kg

Pojemność zbiornika paliwa 11.5litres
Pojemność zbiornika oleju 1.15litres
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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