
125 cc street ghterstil
På Yamaha är vi kända för att skapa revolutionerande

modeller som för motorcykelåkningen i en helt ny

riktning – och MT-125 med ABS som standard är redo att

sätta fantasin i rörelse hos yngre förare som söker en ny

upplevelse.

I den här nakna motorcykeln, skapad med samma DNA

som i våra toppsäljande Hyper Naked-modeller, förenas

både högteknologi och en seriös attityd. Chassi i

street ghterstil och upprätt körställning gör den

lättmanövrerad i stan - medan fjädring, bromsar och

däck med hög speci kation är anpassade för att

prestera på landsvägen.

Kolla in den fantastiska MT-125:an. Det skulle kunna vara

början på något nytt.

Radikal naken 125 cc-maskin

Hyper Naked DNA ger en seriös

”fullvuxen” motorcykel

Street ghterstil

Sportig, upprätt körställning för stor

körglädje

Deltabox ram och monoshock

bakfjädring

125 cc encylindrig vätskekyld 4-

taktsmotor

Inverterad framga el med 41 mm

diameter

Avancerat bromssystem med ABS som

standard

Lätta och sportiga aluminiumfälgar

med Y formade ekrar

Högteknologisk LCD-instrumentpanel

Kort bakdel med LED-bakljus

MT-125



125 cc street ghterstil
Yamahas Hyper Naked-modeller har skakat om motorcykelvärlden. Med sin radikala stil, sitt

spännande vridmoment och sin tu a image levererar MT-familjen äkta körglädje.

Med slimmat och naket chassi liknar MT-125 inte något annat. Med aggressiv street ghterstil som

drar uppmärksamheten till sig menar vi verkligen allvar. Och med sitt fullstora chassi får MT-125

maximal respekt på gatan.

Du är bara ung en gång. Se till att nya MT-125 blir en del av ditt liv. Nu.

MT-125
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Street ghterutseende med
supersportteknologi

Våra ingenjörer har skapat en motorcykel

som är den första street ghtern i 125 cc-

klassen. Med ett naket chassi och med

dynamiskt, modernt utseende handlar MT-

125 bara om ren körglädje.

Sportig körställning med stor
smidighet

Liksom våra större Hyper Naked-modeller

är MT-125 en sportig och smidig maskin

som älskar att köras alla dagar i veckan.

Tanken, sadeln, styret och fotpinnarna ger

en sportig körställning för bra förar- och

passagerarkomfort - på samma gång som

geometrin och ergonomin gör den

lättmanövrerad vid stadskörning.

Radikalt Hyper Naked-utseende
med verklig fullstor känsla

Med det nakna chassit, lätta racingliknande

hjul och atletiska formgivning sticker den

starka Hyper Naked-familjens DNA ut i hela

denna hoj – medan dess låga fyrkantiga

strålkastare och högt placerade luftintag

ger en imponerande vy framifrån.

Inverterad framga el och
"high-tech" bromsar

De avancerade, upp och nedvända

framga arna skapar mjuk, progressiv

fjädring och följsam väghållning – och för

att understryka sitt teknologiska övertag

levereras MT-125 med ABS som standard

och med en  ytande främre bromsskiva

med en diameter på 292 mm och radiellt

monterat bromsok för utmärkt känsla och

bromskraft.

Lätta hjul av racingtyp

MT-125:s hjul av racingtyp har sex tunna

Y-formade ekrar som håller ned den

ofjädrade vikten för responsiv fjädring och

behaglig körning. Fram ger ett 100/80-17

däck säker väghållning, medan ett brett

130/70-17 bakdäck ger bra grepp och

understryker det kompromisslösa

street ghterutseendet.

High-tech förarplats

Förarens vy över förarplatsen avslöjar en

high tech-instrumentpanel som innehåller

modern design inspirerad av senaste

generationen smartphones. Den fullstora

LCD-instrumentpanelen hälsar föraren när

den slås på, och innehåller gra k av

stapeltyp för varv/min, motortemperatur

och bränslenivå såväl som en växelindikator

och en digital hastighetsmätare.
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Motor

Motortyp Encylindrig, 4-takts, Vätskekylning, SOHC, 4 ventiler
Slagvolym 124.7cc
Borrning och slag 52.0 mm x 58.6 mm
Kompression 11.2 : 1
Max e ekt 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Max vridmoment 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, våt,  erskivig, spiralfjäder
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 2.13l/100km
CO2 utsläpp 49g/km
Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi

Ram Stål Deltabox
Castervinkel 25º
Försprång 89mm
Fjädringssystem fram Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Fjädringssystem bak Svingarm, (Länkupphängning)
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 114 mm
Frambroms Hydraulic single disc, Ø292 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø230 mm
Framdäck 100/80-17 M/C
Bakdäck 130/70-17 M/C

Dimensioner

Totallängd 1,955 mm
Totalbredd 740 mm
Totalhöjd 1,040 mm
Sitthöjd 810 mm
Hjulbas 1,355 mm
Min. markfrigång 140 mm
Vikt (fulltankad) 140 kg
Bränsletanksvolym 11.5litres
Oljetanksvolym 1.15litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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