MT-125

Darkness is the Next
Level
Zelfs als deze stilstaat, heeft de agressief vormgegeven
nieuwe MT-125 een indrukwekkende uitstraling. De
stoere nieuwe 'twin-eye' contourverlichting geeft deze
lichtgewicht Hyper Naked het meest intimiderende
gezicht in zijn categorie. Het krachtige 'mass forward'
design is klaar om op elk moment aan te kunnen vallen.
Vanaf het moment dat je begint te rijden, ben je volledig
onder de indruk van zijn prestaties. De nieuwe high-tech
125cc viertaktmotor is voorzien van Yamaha's exclusieve
koppelverhogende Variable Valve Actuation (VVA)
systeem, dat een indrukwekkende respons produceert
bij lage toeren. Mede hierdoor een geweldige
acceleratie en opwindende topprestaties.
Uitgerust met een nieuw Deltabox chassis, een brede
140 mm achterband, een Ø 41 mm upside-down
voorvork, een Assist & Slipper koppeling, een
ultramodern LCD instrumentenpaneel en volledige LED
verlichting, combineert de nieuwe MT-125 op
onvergelijkbare wijze geavanceerde technologie met de
radicale Hyper Naked stijl.

Nieuwe 125cc motor met Variable
Valve Actuation
Modern en agressief nieuw design
Contourverlichting en LED koplamp
Assist & Slipper koppeling
Sportief Deltabox chassis en aluminum
swingarm
Hoogwaardige Ø 41 mm upside-down
voorvork
Brede 140 achterband
Krachtige, radiaal gemonteerde
remklauw vóór
Groot formaat Ø 292 mm remschijf
vóór
Geavanceerd LCD instrumentenpaneel

MT-125
Darkness is the Next Level
Met een dynamische 'mass forward' design en opwindende prestaties, is het geen verrassing dat
Yamaha's MT-modellen zoveel motorrijders naar 'The Dark Side of Japan' hebben gelokt.
Voortdurend in ontwikkeling! De radicaal nieuwe MT-125 brengt nu nog meer prestaties, karakter en
adrenaline naar het 125cc segment.
Met zijn nieuwe high-tech motor, het compacte agressieve 'next generation' MT-design, is deze
spannende nieuwe MT-125 als geen ander. Ontdek jezelf en wordt een 'MT-rijder'. Want deze
lichtgewicht Hyper Naked gaat jouw wereld transformeren.
Deze sportieve lichtgewicht motor, gebouwd met puur MT-DNA, is de ultieme introductie tot de
Hyper Naked beleving. Dus ontdek hoe het is om een echte Master of Torque te rijden. En ontdek
jouw Dark Side. Yamaha MT-125 - Darkness is the Next Level
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Stoere nieuwe voorkant met
'twin-eye' verlichting
Geen ander lichtgewicht komt in de buurt
van de intimiderende houding van de nieuwe
MT-125. De agressieve nieuwe voorkant is
voorzien van een dreigende 'twin-eye'
contourverlichting, gelijk aan de priemende
blik van een roofvogel. De ultracompacte
enkele LED koplamp projecteert een
schitterende lichtstraal, waarmee je kan
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blokkerend achterwiel – waardoor je nog
meer controle hebt over jouw MT-125.

Hoogwaardige Ø 41 mm upsidedown voorvork
Standaard uitgerust met een hoogwaardige
Ø 41 mm upside-down voorvork en 130 mm
veerweg, biedt de nieuwe MT-125 superieur
weggedrag en optimaal comfort.

MT-125
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Brandstofverbruik
CO2 emission
Carburator

1-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen
124cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm
11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Wet sump
Nat, meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh, 6 versnellingen
Ketting
2.13l/100km
49g/km
Brandstofsysteem

Chassis
Type chassis
Balhoofdhoek
Naloop
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Stalen Deltabox-frame
26º
95mm
Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Achterbrug
130 mm
114 mm
Hydraulic single disc, Ø292 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
100/80-17 M/C 52S
140/70-17 M/C 66S

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank
Motorolie hoeveelheid

1,960 mm
800 mm
1,065 mm
810 mm
1,325 mm
140 mm
140 kg
10litres
1.05litres

MT-125
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn
professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een
afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha
producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot
de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van
producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en
accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen
van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan
deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

