
Compita. Ganhe.
Desfrute.
Nada se compara à experiência de conduzir a YZ125. Ao

cair das grades, a caixa de 6 velocidades permite o débito

imediato de toda a potência do motor a 2 tempos de

125cc. Com um peso total de 94 kg, a velocidade e

agilidade desta arrojada moto de competição são de

cortar a respiração.

Elevámos a YZ125 um nível máximo, graças à nova

suspensão dianteira de resposta imediata que inclui um

sistema de ar/óleo separado, permitindo um

amortecimento estável. Além disso, a suspensão traseira

monocross proporciona uma absorção de impactos

superior com uma tração melhorada.

A carenagem elegante e os gra smos arrojados

conferem à YZ125 uma imagem de moto pro ssional

para combinar com o seu desempenho vencedor. Desta

forma pode fazer-se à pista para competir, ganhar e

desfrutar!

Sistema de suspensão traseira

monocross do tipo YZ-F

Mecanismo a nador da embraiagem

de ação rápida

Poisa-pés mais amplo para um maior

controlo

Tecnologia de motor a 2 tempos para

uma manutenção mais fácil

Carburador Keihin de 38 mm fácil de

ajustar

Vasta gama de acessórios genuínos

disponível

Motor a 2 tempos de 125cc compacto

e com elevada potência

Quadro em alumínio ultraleve de berço

semiduplo

Potência de alta competição com

condução mais leve

Suspensão de 48 mm do tipo YZ-F, com

função de ar/óleo separada

Carenagem moderna para uma imagem

moderna e elegante

Kit de competição YRRD (Yamaha

Rinaldi R&D) disponível

YZ125



Compita. Ganhe. Desfrute.
Para vencer no mundo do motocross, é necessário passar muitas horas na pista. Portanto, se

realmente quer chegar ao topo, vai precisar de talento, boa condição física, determinação e a moto

de competição certa.

É aqui que entra a YZ125. Com uma potência de motor explosiva e quadro em alumínio ultraleve, esta

leve moto a 2 tempos de 125cc é uma vencedora comprovada ao mais alto nível.

Esta lendária moto todo-o-terreno dispõe de sistemas de suspensão dianteiro e traseiro de resposta

imediata, que permitem uma manobrabilidade ágil e curvas mais rápidas, e ainda uma carenagem

elegante, que lhe confere um aspeto pro ssional. A única coisa que precisamos para completar o

conjunto é de si!
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Carenagem elegante e
gra smos arrojados

A YZ125, com um motor a 2 tempos,

enverga uma carenagem e grá cos

modernos que proporcionam um visual

leve. Os guarda-lamas e as proteções da

suspensão proporcionam um visual

elegante, enquanto as proteções laterais

e do assento destacam um aspeto

renovado.

Suspensões invertidas de 48
mm

As suspensões dianteiras invertidas de 48

mm dispõem de um design semelhante às

utilizadas nas nossas YZ-F com motor a 4

tempos, e incluem um sistema de ar/óleo

separado que evita a entrada de ar na

câmara, permitindo um amortecimento

mais estável. As suspensões apresentam

de nições especí cas à YZ125 e

proporcionam uma condução ainda mais

leve e ágil.

Sistema de suspensão traseira
monocross

Além das suspensões, a YZ125 está

equipada com um sistema de suspensão

traseira monocross, composto por um braço

oscilante, amortecedor e biela redesenhados

com base nas motos YZ-F com motor a 4

tempos. Este sistema oferece uma

excecional absorção de impactos, em

conjunto com uma boa tração, para

proporcionar uma performance vencedora

desde o início.

Poisa-pés e regulador da
embraiagem amplos

A YZ125 com motor a 2 tempos bene cia

de uma grande variedade de

funcionalidades retiradas diretamente dos

nossos mais recentes modelos YZ-F com

motor a 4 tempos. Os poisa-pés amplos

proporcionam um apoio adicional para

uma maior segurança e controlo durante

uma condução agressiva. E, o regulador da

embraiagem permite ajustar mais

facilmente a folga dos cabos, sem a

necessidade de ferramentas.

Motor a 2 tempos de 125cc

No coração desta leve e potente moto

está um motor a 2 tempos de 125cc com

refrigeração líquida e potência

instantânea, equipado com o famoso

sistema YPVS da Yamaha que confere

uma potência superior. Com uma caixa de

6 velocidades de relações curtas, este

motor super compacto e de fácil

manutenção pode ser a nado com o nosso

kit de peças YRRD, para uma performance

vencedora ainda melhor.

Quadro ultraleve para alta
agilidade

O compacto motor a 2 tempos de 125cc

está instalado num quadro em alumínio de

berço semiduplo, que é ao mesmo tempo

leve e forte e que confere um equilíbrio ao

nível da rigidez, permitindo elevados níveis

de resposta aos movimentos do piloto. Com

um peso total de apenas 94 kg, a YZ125 é

uma das motos todo-o-terreno mais fáceis

de manobrar em curvas e pisos irregulares.
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Motor

Tipo de motor
Refrigeração líquida, 2 tempos, Monocilíndrico de
inclinação frontal, Válvula  exível com YPVS

Cilindrada 125cc
Diâmetro x curso 54.0 mm x 54.5 mm
Taxa de compressão 8.6 ~ 10.7 : 1
Sistema de lubri cação Pré-mistura
Tipo de embraiagem Húmida, mola multidisco
Sistema de ignição CDI
Sistema de arranque Pedal
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Alimentação Mikuni TMX38

Chassis

Quadro Berço semiduplo
Ângulo do avanço de roda 26º
Trail 109mm
Sistema de suspensão dianteira Upside-down telescopic fork
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, suspensão de ligação por braço
Curso dianteiro 300 mm
Curso traseiro 315 mm
Travão dianteiro Hydraulic single disc, Ø250 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu dianteiro 80/100-21 51M
Pneu traseiro 100/90-19 57M

Dimensões

Comprimento total 2137 mm
Largura total 825 mm
Altura total 1295 mm
Altura do assento 975 mm
Distância entre eixos 1445 mm
Distância mínima ao solo 363 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 94 kg
Capacidade Dep. Combustível 8.0L
Capacidade Dep. Óleo 0.7L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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