
Štýl „street ghter“
s objemom 125 cm3
Spoločnosť Yamaha je preslávená výrobou revolučných

modelov, ktoré svet motocyklov posúvajú úplne novým

smerom – model MT-125 so štandardným systémom ABS

je pripravený naštartovať predstavivosť mladších jazdcov

bažiacich po nových skúsenostiach.

Vďaka rovnakým charakterovým prvkom, aké využívajú

všetky naše najpredávanejšie modely radu Hyper Naked,

predstavuje tento radikálny nekapotovaný motocykel

spojenie najmodernejších technológií s výraznou

osobitosťou. Štýl „Street ghter“ a vzpriamená poloha pri

jazde mu dodávajú lepšiu manévrovateľnosť v meste, kým

špičkové odpruženie, brzdy aj pneumatiky sú predurčené

na použitie na otvorenej ceste.

Pozrite si vzrušujúci model MT-125. Môže to byť začiatok

niečoho výnimočného.

Radikálny nekapotovaný motocykel

s objemom 125 cm3

Gény modelového radu Hyper Naked mu

dodávajú seriózny nádych veľkého

motocykla

Štýl „street ghter“

Športová vzpriamená poloha pri jazde

pre každodennú zábavu

Rám Deltabox a zadné odpruženie typu

monoshock

Vodou chladený jednovalcový 4-taktný

motor s objemom 125 cm3

Obrátená predná vidlica s priemerom

41 mm

Pokročilý brzdový systém so

štandardným systémom ABS

Odľahčené pretekárske kolesá s lúčmi

v tvare Y

Špičkový prístrojový panel LCD

Skrátená zadná časť s koncovým

svetlom LED

MT-125



Štýl „street ghter“ s objemom 125 cm3
Modely radu Hyper Naked značky Yamaha úplne otriasli svetom motocyklov. Séria MT poskytuje vďaka

svojmu radikálnemu štýlu, vzrušujúcemu krútiacemu momentu a mimoriadne osobitému imidžu číry

pôžitok z jazdy.

Vďaka skvele vyzerajúcemu nekapotovanému podvozku je model MT-125 skutočne jedinečný. Tento

osobitý stroj s dôrazným štýlom motocyklov „street ghter“ na seba upúta pozornosť, kamkoľvek sa

vydáte. A za pomoci plnohodnotného podvozku si model MT-125 získa v uliciach maximálny rešpekt.

Mladý ste iba raz. Neváhajte a nechajte model MT-125 stať sa súčasťou vášho života. Ešte dnes.

MT-125
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Vzhľad v štýle „street ghter“
s technológiami superšportov

Našim inžinierom sa podarilo vytvoriť

motocykel štýlu „street ghter“ v triede

s objemom 125 cm3. Vďaka osadeniu

nekapotovaného podvozka s dynamickým

predným umiestnením ťažiska vpredu je

model MT-125 zhmotnením číreho pôžitku

z jazdy.

Športová poloha pri jazde
s výraznou svižnosťou

Podobne ako naše modely Hyper Naked

s väčšou kapacitou, aj model MT-125 je

svižným, športovým motocyklom určeným

na každodennú jazdu. Nádrž, sedadlo,

riadidlá a stúpadlá vytvárajú príjemnú

športovú polohu pre dostatočné pohodlie

jazdca aj spolujazdca – geometria rámu

a ergonómia sú zase zárukou

jednoduchého manévrovania pri jazde

v meste.

Radikálny vzhľad modelového
radu Hyper Naked s imidžom
seriózneho „veľkého“ motocykla

Vďaka nekapotovanému podvozku,

odľahčeným pretekárskym kolesám

a atletickému tvarovaniu sa DNA série

Hyper Naked jasne zračí z každého detailu

tohto motocykla – nízky skosený svetlomet

a vysoké nasávanie vzduchu dotvárajú

pôsobivý štýl pri pohľade spredu.

Obrátená vidlica so špičkovými
brzdami

Zdokonalené obrátené predné vidlice

umožňujú plynulé a postupné odpruženie

pre dynamický a spoľahlivý kontakt

s vozovkou. Technologické výhody modelu

MT-125 zdôrazňuje vybavenie štandardným

systémom ABS, ako aj plávajúca disková

brzda s priemerom 292 mm a radiálne

upevnený strmeň zaručujúci výnimočnú

citlivosť s účinným brzdným výkonom.

Odľahčené pretekárske kolesá

Odľahčené pretekárske kolesá modelu

MT-125 využívajú šesť súprav tenkých

lúčov v tvare Y, ktoré udržiavajú nízku

neodpruženú hmotnosť, a tak zaručujú

spoľahlivé odpruženie a plynulú jazdu.

Predná pneumatika veľkosti 100/80-17 je

zárukou spoľahlivého držania na ceste,

kým široká zadná pneumatika veľkosti

130/70-17 umožňuje vysokú trakciu

a navyše zdôrazňuje nekompromisný imidž

v štýle „street ghter“.

Špičkový predný panel

Pri pohľade na prednú panelu zaujme

špičkový displej využívajúci súčasné

dizajnové prvky najnovšej generácie

inteligentných telefónov. Plnohodnotný

prístrojový panel LED pri zapnutí jazdca

privíta a ponúkne stĺpcové zobrazenie

otáčok, teploty motora a hladiny paliva, ako

aj svetelný indikátor preradzovania

a digitálny tachometer.
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Motor

Typ motora
Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 124.7cc
Vŕtanie x zdvih 52.0 mm x 58.6 mm
Kompresný pomer 11.2 : 1
Maximálny výkon 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Maximálny krútiaci moment 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 2.13l/100km
CO2 emisie 49g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Ocelový Deltabox
Predný zdvih 25º
Uhol sklonu 89mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 114 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø292 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø230 mm
Predná pneumatika 100/80-17 M/C
Zadná pneumatika 130/70-17 M/C

Rozmery

Celková dĺžka 1,955 mm
Celková šírka 740 mm
Celková výška 1,040 mm
Výška sedadla 810 mm
Rázvor kolies 1,355 mm
Minimálna svetlá výška 140 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 140 kg
Kapacita palivové nádrže 11.5litres
Kapacita olejové nádrže 1.15litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.

MT-125

www.yamaha-motor-

acc.com


