
Misterul este
următorul nivel
Chiar și atunci când este oprit, stilul agresiv al noului

model MT-125 are o atitudine de luat în seamă. Noile

lumini de poziție duble, îndrăznețe, oferă acestui model

Hyper Naked suplu cel mai intimidant aspect exterior din

categoria sa. Caroseria atletică, cu masa concentrată în

față, pare pregătită să atace în orice moment.

Atunci când demarezi, vei   copleșit complet de

performanțele sale. Noul motor de 125 cmc, de înaltă

tehnologie, în 4 timpi, dispune de sistemul exclusivist VVA

Yamaha de ampli care a cuplului, care îți oferă un

răspuns impresionant la turații reduse, pentru

accelerație palpitantă și performanțe de top incitante.

Echipat cu noul șasiu Deltabox, cu o anvelopă spate mai

lată, cu secțiunea de 140, cu furcă inversată de 41 mm, cu

ambreiaj A&S, cu instrumente LCD de ultimă generație și

cu iluminare Full LED, modelul MT-125 combină în mod

unic tehnologia so sticată cu radicalul stil descoperit al

caroseriei.

New 125cc engine with Variable Valve

Actuation

Caroserie cu design nou, modern ș i

agresiv

Lumini de poziție duble, oblice; far cu

LED

Ambreiaj de tip „asistență ș i anti-

hopping”

Șasiu Deltabox sportiv ș i braț oscilant

din aluminiu

Furcă față inversată de 41 mm, cu

speci cații superioare

Anvelopă spate lată, cu secțiune de

140

Etrier de frână față puternic, cu

montaj radial

Frână frontală cu disc, cu diametru

mare de 292 mm

Instrumente LCD so sticate,

retroiluminate negativ
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Misterul este următorul nivel
Cu stilul lor dinamic, caroseria descoperită și performanțele excelente, nu este de mirare că

modelele MT de la Yamaha au atras atât de mulți motocicliști în Partea întunecată a Japoniei. Clasa

evoluează în mod constant. Noul model radical MT-125 este pregătit să adauge un plus de

performanță, de atitudine și adrenalină la clasa 125.

Dispunând de un motor nou de înaltă tehnologie, de o caroserie compactă cu masa concentrată în

partea din față și de un design MT agresiv, de ultimă generație, acest 125 nou și incitant este unic. Așa

că pregătește-te să descoperi pilotul cu atitudine din interiorul tău. Deoarece acest model Hyper

Naked ușor îți va transforma lumea.

Construit cu ADN MT pur, acest model sportiv, de categorie ușoară, reprezintă modul perfect de

familiarizare cu experiența de motociclism Hyper Naked. Așadar, a ă ce înseamnă să pilotezi un

adevărat maestru al cuplului. Și descoperă- ți latura misterioasă.
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Motor puternic, nou, de 125 cmc
cu VVA

Noul motor so sticat de 125 cmc, cu 4

supape, răcit cu lichid, al modelului MT-

125 este echipat cu sistemul Yamaha de

acționare variabilă a supapelor (VVA), care

dispune de două came de admisie. Această

tehnologie exclusivistă, derivată de la

YZF-R125, permite motorului de înaltă

tehnologie să ofere performanțe de top

excelente, împreună cu su cient cuplu la

turații reduse ale motorului, motive pentru

care MT-125 unul dintre cele mai

performante și puternice modele din

categoria sa.

Caroserie cu design nou,
modern și agresiv

Noua caroserie atletică conferă un aspect

și mai dinamic, care a fost puternic

in uențat de modelele MT de capacitate

mai mare. Rezervorul de combustibil

compact, cu masa concentrată în față,

speci c seriei, și secțiunea posterioară

scurtă accentuează postura agresivă a

motocicletei. Iar cu poziția de pilotaj mai

dinamică, ar   bine să te pregătești

pentru cea mai palpitantă călătorie cu un

model din această clasă!

Aspect exterior îndrăzneț, cu
lumini de poziție duble

Niciun alt model de categorie ușoară nu

bene ciază de prezență impunătoare pe

șosea și de atitudinea intimidantă ale

modelului MT-125. Noul său aspect exterior

agresiv prezintă lumini de poziție duble,

amenințătoare, care proiectează o privire de

animal de pradă. Farul ultra-compact, cu

LED unic, proiectează un fascicul strălucitor,

care îți permite să vezi și să  i văzut.

Ambreiaj de tip „asistență și
anti-hopping”

Noul motor al modelului MT-125 este

echipat cu un ambreiaj de tip „asistență și

anti-hopping” (A&S), care oferă o senzație

foarte ușoară la manetă pentru

schimbarea facilă a treptelor de viteză. Pe

lângă faptul că necesită mai puțin efort

 zic din partea pilotului, ambreiajul A&S

permite o trecere și mai lină în treptele

inferioare și ajută la prevenirea blocării

accidentale a roții din spate – oferindu-ți

un control sporit asupra motocicletei tale

MT.

Șasiu Deltabox sportiv și braț
oscilant din aluminiu

Șasiul Deltabox, derivat de la modelul

YZF-R125, și brațul oscilant din aluminiu

oferă manevrabilitate ușoară și sportivă,

precum și un confort impresionant la

viteze mai mari. Geometria este

optimizată pentru a asigura centralizarea

masei și o poziție de pilotaj dinamică.

Furcă față inversată de 41 mm, cu
speci cații superioare

Echipată cu tuburi de 41 mm, furca inversată

de calitate premium oferă o manevrabilitate

excelentă într-o gamă de condiții de pilotaj

diferite și o cursă lină și e cientă a

suspensiei, de 130 mm, pentru un pilotaj

confortabil.
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Motor

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC, 4-supape
Capacitate cilindrică 124cc
Alezaj X Cursă 52.0 mm x 58.6 mm
Compresie 11.2 : 1
Putere maximă 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm
Cuplu maxim 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Carburator Injecţie electronică de benzină

Şasiu

Cadru Deltabox din oţel
Unghi rolă de direcţie 26º
Traseu 95mm
Sistem suspensie faţă Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 114 mm
Frână faţă Hydraulic single disc, Ø292 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø220 mm
Anvelopă faţă 100/80-17 M/C 52S
Anvelopă spate 140/70-17 M/C 66S

Dimensiuni

Lungime totală 1,960 mm
Lăţime totală 800 mm
Înălţime totală 1,065 mm
Înălţimea scaunelor 810 mm
Baza roţilor 1,325 mm
Gardă minimă la sol 140 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 140 kg
Capacitate rezervor carburant 10litres
Capacitate rezervor ulei 1.05litres
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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