
Estilo street ghter de
125cc
A Yamaha tem fama de criar modelos revolucionários

que alteram por completo o rumo do motociclismo, e a

nova MT-125 com ABS de série está pronta a incendiar a

imaginação dos condutores mais jovens que procuram

uma nova experiência.

Concebida com o mesmo ADN incorporado nos modelos

Hyper Naked mais vendidos, esta mota radical combina

alta tecnologia com uma forte atitude. O seu estilo

street ghter e a posição de condução vertical

proporcionam uma fácil manobrabilidade na cidade, ao

mesmo tempo que a suspensão, travões e rodas de

elevada especi cação são concebidos para desempenho

em estrada aberta.

A emocionante MT-125. Pode ser o início de algo

especial.

Uma moto radical de 125cc sem

carenagem

O ADN da Hyper Naked reforça a

aparência de "grande dimensão" da

moto

Estilo street ghter

Desportiva, com posição de condução

vertical para diversão a cada dia

Quadro Deltabox e suspensão traseira

com mono-amortecedor

Motor monocilíndrico a 4 tempos com

refrigeração líquida de 125cc

Suspensões dianteiras invertidas de

41 mm de diâmetro

Sistema de travagem avançado com

ABS de série

Rodas leves de estilo de corrida com

raios em Y

Painel de instrumentos LCD de alta

tecnologia

Traseira curta com farolim traseiro em

LED

MT-125



Estilo street ghter de 125cc
Os modelos Hyper Naked da Yamaha revolucionaram o mundo do motociclismo. Com o seu estilo

radical, binário emocionante e imagem de estilo elegante, a MT proporciona pura emoção de

condução.

Com o seu espetacular quadro sem carenagem, a MT-125 não é comparável a nenhuma outra. Com o

estilo street ghter agressivo que chama a atenção onde quer que vá, esta moto distingue-se pela

atitude. Além disso, com o quadro de grande dimensão, a MT-125 impõe respeito na estrada.

Só se é jovem uma vez. Por isso, não deixes de incluir MT-125 na tua vida. Agora.

MT-125
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Estilo street ghter combinado
com tecnologia Supersport

Os nossos engenheiros criaram um

motociclo que é o street ghter da classe

de 125 cc. Com um quadro sem carenagem

e estilo dinâmico acentuado, a MT-125 é

pura emoção de condução.

Posição de condução
desportiva com elevada
agilidade

Tal como nos nossos modelos Hyper Naked

de maior capacidade, a MT-125 é uma

moto ágil e desportiva que adora ser

conduzida todos os dias da semana. O

depósito, o banco, o guiador e os apoios

para os pés proporcionam uma posição de

condução desportiva para conforto do

condutor e do passageiro, ao passo que a

geometria e ergonomia do quadro

garantem uma fácil manobrabilidade na

condução urbana.

Esta radical Hyper Naked parece
uma moto de "grande dimensão"

Com o seu quadro sem carenagem, rodas de

estilo de competição leves e visual atlético,

é possível reconhecer o forte ADN da família

Hyper Naked nesta moto, enquanto o farol

angular rebaixado e as admissões de ar

elevadas conferem uma vista dianteira

imponente.

Forquilhas invertidas com
travões de alta tecnologia

As forquilhas dianteiras invertidas

proporcionam uma suspensão suave e

progressiva e, para realçar o seu avanço

tecnológico, a MT-125 está equipada com

ABS de série e utiliza um travão de disco

dianteiro  utuante de 292 mm de

diâmetro e pinça de montagem radial para

uma excelente sensibilidade e uma

potência de travagem e ciente.

Rodas leves de estilo de
competição

As rodas leves de estilo de competição da

MT-125 contam com seis conjuntos de

 nos raios em forma de Y que reduzem o

peso desses componentes para uma

resposta rápida da suspensão e condução

suave. À frente, o pneu 100/80-17

proporciona uma aderência  ável, ao

passo que o pneu traseiro 130/70-17 de

secção larga oferece elevados níveis de

tração e realça a imagem  ável de

street ghter.

Área de instrumentação de alta
tecnologia

A vista do condutor sobre o painel de

instrumentos revela um visor de alta

tecnologia que inclui elementos de design

contemporâneo da mais recente geração de

smartphones. O painel de instrumentos LED

cumprimenta o condutor ao acender e inclui

indicadores em estilo de barra para rpm,

temperatura do motor e nível de

combustível, bem como uma luz de mudança

de direção e velocímetro digital.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, 4 tempos, Refrigeração líquida, SOHC,
4 válvulas

Cilindrada 124.7cc
Diâmetro x curso 52.0 mm x 58.6 mm
Taxa de compressão 11.2 : 1
Potência máxima 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Binário máximo 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, mola multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 2.13l/100km
emissões CO2 49g/km
Alimentação Injeção Electrónica de Combustível

Chassis

Quadro Deltabox em aço
Ângulo do avanço de roda 25º
Trail 89mm
Sistema de suspensão dianteira Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, Tipo Link
Curso dianteiro 130 mm
Curso traseiro 114 mm
Travão dianteiro Hydraulic single disc, Ø292 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø230 mm
Pneu dianteiro 100/80-17 M/C
Pneu traseiro 130/70-17 M/C

Dimensões

Comprimento total 1,955 mm
Largura total 740 mm
Altura total 1,040 mm
Altura do assento 810 mm
Distância entre eixos 1,355 mm
Distância mínima ao solo 140 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 140 kg
Capacidade Dep. Combustível 11.5litres
Capacidade Dep. Óleo 1.15litres
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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