
Prevezmite kontrolu
nad časom
Elegantný a praktický skúter Xenter 125 je navrhnutý tak,

aby vám pomohol jednoducho sa pohybovať po meste.

Vzpriamená poloha pri jazde a rovná opierka na nohy

zabezpečujú uvoľnené cestovanie – a vysoké kolesá

poskytujú spoľahlivú jazdu.

K celkovému štýlu prispievajú dvojité svetlomety

a koncové svetlo LED – a k dispozícii je dostatok úložného

priestoru. Skúter Xenter je poháňaný spoľahlivým

a úsporným 4-ventilovým 4- taktným motorom

s objemom 125 cm3, ktorý zabezpečuje živý výkon

s vysokou úspornosťou.

Systém UBS (Uni ed Brake System, zjednotený brzdový

systém) zaručuje plynulé zastavenie – a so závesom

Monocross a prešívaným dvojmiestnym sedadlom je

decentný skúter Xenter 125 jedným z najpohodlnejších

modelov v segmente jazdy v meste.

Štíhly a elegantný mestský motocykel

s vysokými kolesami

Pohodlné preš ívané sedadlo s krytom

s vysokou priľnavosťou

Dvojité svetlomety a koncové svetlo

LED

Úsporný 4-taktný motor s objemom

125 cm3

16-palcové kolesá z ľahkej zliatiny

s 5 lúčmi

Progresívny zadný záves Monocross

Teleskopické predné vidlice s plynulým

odpružením

Systém UBS (Uni ed Brake System,

zjednotený brzdový systém)

Predná disková brzda s priemerom

267 mm a zadná bubnová brzda

s priemerom 150 mm

Pohodlná a veľmi priestorná rovná

opierka na nohy

So stikovaný úplný prístrojový panel

LCD

Veľkorysý úložný priestor s vylepšenou

povrchovou úpravou

Xenter 125



Prevezmite kontrolu nad časom
Čo by ste zaplatili za hodinu svojho času? Je to naša najcennejšia komodita. A predsa sa zdá, že každý

deň plytváme veľkou časťou času dochádzaním do práce alebo do školy.

Preto venujme chvíľu a pozrime sa, ako skúter Xenter 125 dokáže premeniť každú cestu a umožni vám

získať ešte viac času z každého dňa. Myslíme si, že budete príjemne prekvapení, ako tento štýlový

skúter s vysokými kolesami zmení váš život k lepšiemu.

So živým a úsporným 4-taktným motorom s objemom 125 cm3 spĺňajúcim požiadavky normy EU4

a prirodzenou polohou pri jazde je so stikovaný skúter Xenter 125 navrhnutý tak, aby vás dostal cez

premávku s minimálnymi komplikáciami. Tak si urobte trochu času. A vyskúšajte, aké je to dostať sa

tam načas.
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Elegantný mestský motocykel

S vysokými kolesami, ktoré zabezpečujú

plynulú jazdu na nerovných povrchoch, je

skúter Xenter 125 ideálne vhodný na život

v meste. Tento elegantný, štýlový mestský

motocykel vám umožní prevziať kontrolu

nad svojím rušným životom. Vybavený

účinnými dvojitými svetlometmi a zadným

svetlom LED sa v skútri Xenter 125 spája

moderný štýl s každodennou účelnosťou.

Pohodlný, priestorný
a praktický

Veľmi rovný priestor opierky na nohy

a prakticky plochý predný panel poskytujú

uvoľnenú polohu pri jazde – a prešívané

sedadlo vysokej kvality s krytom s vysokou

priľnavosťou zaručuje pohodlnú jazdu.

S priestornou príručnou schránkou na

uloženie prilby pod sedadlom spolu

s príručnou skrinkou, hákom na tašku

a zadným stojanom na batožinu je

k dispozícii dostatok úložného priestoru.

Vysoké 16-palcové kolesá
s 5 lúčmi

Ľahké 16-palcové kolesá skútra Xenter 125

sú navrhnuté tak, aby nielen elegantne

vyzerali, ale vám aj zaručili, že budete

zažívať pohodlnú a stabilnú jazdu na

nerovných povrchoch ciest. Kolesá s 5 lúčmi

vyrobené z ľahkej zliatiny sú vybavené

prednou pneumatikou veľkosti 100 a zadnou

pneumatikou veľkosti 120, ktoré

zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a odolnosť

voči opotrebovaniu.

Progresívny zadný záves
Monocross

Progresívny zadný záves Monocross

s jedným tlmičom, ktorý bol vyvinutý

z konštrukcie používanej v špičkovom rade

skútrov TMAX spoločnosti Yamaha,

zabezpečuje maximálne plynulú jazdu, a to

aj na hrboľatých mestských cestách.

Skúter Xenter 125 s hladko fungujúcou

teleskopickou prednou vidlicou a vysokými

16-palcovými kolesami je vyrobený tak,

aby vždy poskytoval plynulú a spoľahlivú

jazdu.

Vodou chladený 4-taktný motor
s objemom 125 cm3 spĺňajúci
požiadavky normy EU4

Vysokú akceleráciu z rozjazdu skútru

Xenter 125 zabezpečuje pohon agresívnym

vodou chladeným 4-ventilovým 4-taktným

motorom s objemom 125 cm3. Efektívny

systém vstrekovania paliva poskytuje

dobrú úspornosť a nízke emisie výfukových

plynov – a na pohodlnú jazdu je kompaktná

pohonná jednotka vybavená vyrovnávacím

systémom, ktorý zabezpečuje plynulejší

a tichší chod motora.

Systém UBS (Uni ed Brake
System, zjednotený brzdový
systém)

Silné a účinné brzdenie zabezpečujú predná

disková brzda s veľkým priemerom 267 mm

a zadná bubnová brzda s priemerom 150 mm.

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky

a plynulého zastavovania je tento elegantný

skúter s vysokými kolesami vybavený

systémom UBS (Uni ed Brake System,

zjednotený brzdový systém), ktorý

automaticky vyrovnáva všetky podnety

jazdca.
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Motor

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

Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Maximální výkon 9.2 kW @ 7,500 rpm
Maximální točivý moment 11.9 Nm @ 7,250 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka automatická s variátorom
Fuel consumption 2.8l/100km
CO2 emission 64g/km

Podvozek

Systém předního odpružení Teleskopická vidlica
Přední zdvih 100 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlica
Zadní zdvih 92 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø267 mm
Zadní brzda Drum, Ø150 mm
Přední pneumatika 100/80-16
Zadní pneumatika 120/80-16

Rozměry

Celková délka 1,990 mm
Celková šířka 690 mm
Celková výška 1,135 mm
Výška sedla 785 mm
Rozvor kol 1,385 mm
Minimální světlá výška 140 mm
Mokrá hmotnost 142kg
Kapacita palivové nádrže 8L
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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. 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.
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