
Ultimativ 125 R-serie
supersport
Yamahas R-modeller er vindere på banen og førende på

vejen, de byder på kompromisløse præstationer,

racingteknologi og ultra-cool design. Den rå R125

Monster Energy Yamaha MotoGP edition er klar til at

løfte dig op på et helt nyt niveau.

Med YZR-M1-inspireret gra k og racingdesign har R125

Monster Energy Yamaha MotoGP-udgaven rendyrket

MotoGP-stil – og giver alle unge kørere chancen for at

opleve rå energi og ægte passion.

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP repræsenterer

den mest spændende specialudgave inden for

letvægtssupersport-klassen. Med høj ydelse og

fantastiske køreegenskaber giver denne eksklusive

MotoGP inspirerede R-serie dig mulighed for at udleve

dine drømme.

R-serie-bodywork med Monster

Energy Yamaha MotoGP design

YZR-M1 MotoGP-inspireret

supersport-cockpit

125cc motor med VVA-system

(variabel ventilaktivering)

Høj forbrændingse ektivitet giver

jævn trækkraft

Deltabox-stellet giver fremragende

stivhed

Aluminiumsbagsvinger for

højfartsstabilitet

Let og præcis A&S-kobling (Assist &

Slipper)

Specialdesignet benzintank med 11

liters kapacitet

So stikeret high-visibility LCD-

instrumentpanel

Optimal ergonomi giver en bedre

kørestilling
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Eksklusiv Monster Energy
Yamaha MotoGP-gra k

Alle Yamaha R-modeller leveres med ægte

racer-DNA, men med sin Monster Energy

Yamaha MotoGP-inspirerede stil er denne

specialudgave af R125'en det tætteste, du

kan komme på den sande MotoGP-ånd.

Og med sin frontkåbe i YZR-M1-stil

udstyret med R1-inspirerede dobbelte

LED-forlygter og en førsteklasses  nish er

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP

klar til action!

MotoGP-inspireret YZR-M1
type cockpit

Alt ved R125'eren er skabt til at give dig

den ultimative sportsoplevelse.

Cockpittet er inspireret af Yamahas

MotoGP-racer og omfatter en stærk

forga elbro, et high-visibility LED-

instrumentpanel samt

bremsegrebsbeskytter, hvilket giver dig

total kontrol på banen og på gaden.

Deltabox-ramme

R125 er kendt for at være en af de bedst

styrende cykler i klassen, og for nem og let

håndtering samt højhastighedskomfort har

Deltabox-rammen optimeret geometri for

og bag. Udstyret med en kort

aluminiumsbagsvinger og 41 mm upside-

down forga el giver R125'eren dig den

ultimative 125-supersportsspeci kation.

125cc motor med VVA-system

R125-motoren bruger et innovativt VVA-

system (variabel ventilaktuering), der

optimerer ventilpositionen til højere

niveauer af lavt omdrejningsmoment og

styrkede, højere omdrejningstal – samtidig

med at det forbedrer benzinøkonomien. Et

gasspjæld med stor diameter giver en glat

og mere kontrollerbar gasfornemmelse –

og udstødningssystemet giver en sporty

og stemningsmættet lyd.

Høj forbrændingse ektivitet

For at forbedre indsugningse ektiviteten

har R125'erens motor store ind- og

udstødningsventiler samt et kompakt

forbrændingskammer. Kombineret med

det højteknologiske VVA-system – og det

store spjældhus og udstødningssystem –

giver denne kon guration højere ydelse,

fra stilstand til tophastighed.

Aluminiumsbagsvinger

Yamaha R-Serie-modellerne er designet til

at give dig det ultimative inden for stil,

ydeevne og teknologi, og for at understrege

sin position som den førende 125-

supersport, er R125'eren udstyret med en

aluminiumsbagsvinger. Den er fremstillet

ved hjælp af Yamahas avancerede

støbeteknologi, og dens korte dimensioner,

lave vægt og optimerede stivhed giver

sporty køreegenskaber.
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Motor

Motortype væskekølet;4-takts;SOHC;4-ventilet
Slagvolumen 124.7cc
Boring x slaglængde 52.0 mm x 58.6 mm
Kompressionsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Maks. moment 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd;multi-disc fjedret
Tændingssystem TCI (digital)
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb;6-trins
Final transmission Kæde
Fuel consumption 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Steel Deltabox
Styrehjulsvinkel 25º
Efterløb 89mm
A jedringssystem for Upside down forga el, Ø41mm
A jedringssystem bag Svingarm;(Link-a jedring)
Vandring for 130 mm
Vandring bag 114 mm
Forbremse Hydraulisk enkeltskive, Ø292 mm
Bagbremse Hydraulisk enkeltskive, Ø220 mm
Fordæk 100/80-17 M/C
Bagdæk 130/70-17 M/C

Dimensioner

Samlet længde 1,990 mm
Samlet bredde 755 mm
Samlet højde 1,140 mm
Sædehøjde 825 mm
Hjulafstand 1,325 mm
Min. frihøjde 155 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 142 kg
Tankkapacitet 11.5liter
Olietankkapacitet 1.15liter
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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