
Re-De ne Your Reality.
De R modellen van Yamaha bepalen al twee decennia de

norm. Winnaars op de het circuit en leiders op de weg.

De hightech R-serie motoren van Yamaha bieden

ongeëvenaarde prestaties, de allernieuwste

technologie en een unieke stijl.

De R125 is met zijn radicale uiterlijk en hoogwaardige

speci caties de meest opwindende lichtgewicht

supersport die Yamaha ooit heeft geproduceerd. Nog

nooit heeft een 125cc motor ets er zo goed uitgezien!

Deze topkwaliteit R-serie is een écht feestbeest. Hij

heeft veel en uitstekende rijeigenschappen, en stuurt

messcherp.

Door het gestroomlijnde kuipwerk ziet iedereen meteen

dat dit een échte R-serie is. En met de op de MotoGP®

geïnspireerde cockpit en sportieve ergonomie is deze

motor ets perfect voor op het circuit als op de weg.

High-tech 125cc motor met Variable

Valve Actuation

Hoog verbrandingsrendement voor

soepele vermogensafgifte

Laag gewicht en uitstekende

rijeigenschappen dankzij compact

Deltabox frame

Lichtgewicht aluminium swingarm

voor stabiliteit op hoge snelheden

Optimale dosering dankzij verbeterde

Assist en Slipper koppeling

Slank R-serie design met 'twin-eye'

LED koplampen

Brandstoftank met 11 liter tankinhoud

Op de YZR-M1 MotoGP geïnspireerde

Supersport cockpit

Geavanceerd, duidelijk leesbaar LCD

instrumentenpaneel

Brede 140 achterband voor de

rijeigenschappen van een supersport
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High-tech 125cc-motor met VVA
systeem

Het 125cc-motorblok maakt gebruik van

het innovatieve Variable Valve Actuation

(VVA) systeem dat de kleppositie

optimaliseert voor een hoog koppel bij

lage toerentallen en veel vermogen bij

hoge toerentallen. En het komt het

brandstofverbruik ook nog eens ten

goede. Het gasklephuis met grote

diameter zorgt voor een soepele en goed

doseerbare gasrespons. Daarnaast

produceert het uitlaatsysteem een

sportief geluid, een Supersport sound

waar de echte motorliefhebber haast

emotioneel van wordt.

Uitstekende
verbrandingse ciëntie

Voor hoge e ciëntie is de R125

krachtbron uitgerust met grote in- en

uitlaatkleppen en een compacte

verbrandingskamer. In combinatie met de

hightech VVA, het grote gasklephuis en

het uitlaatsysteem, zorgt deze

con guratie voor een indrukwekkende

acceleratie.

Deltabox chassis

De R125 staat in zijn klasse bekend als een

van de motoren met het beste weggedrag

en daarnaast optimaal comfort biedt bij

hoge snelheden. De optimale voor- en

achtergeometrie van het Deltabox frame,

de korte aluminium swingarm en de Ø 41

mm upside-down voorvork waarborgen de

ultieme speci caties van deze 125cc

Supersport.

Lichtgewicht aluminium
swingarm

De Yamaha R-serie is ontworpen om het

allerbeste te bieden op het gebied van

stijl, prestaties en technologie. Om deze

positie als premium 125 Supersport nog

eens te onderstrepen, is de nieuwe R125

uitgerust met een lichtgewicht aluminium

swingarm. De compacte afmetingen, het

lage gewicht en de optimale stijfheid van

de aluminium swingarm, zorgen samen

voor sportieve rijprestaties.

Assist en Slipper koppeling

Om te zorgen dat jij optimaal kunt

pro teren van de hoogtoerige motor is de

nieuwe R125 voorzien van een Assist en

Slipper koppeling, die licht aanvoelt en

daardoor nauwkeuriger en beter te

bedienen is. Het ontwerp maakt een

soepele en e ciënte acceleratie mogelijk,

en tijdens vaart minderen helpt de Assist

en Slipper koppeling mee om blokkeren

van het achterwiel te voorkomen.

R-serie ontwerp met 'twin-eye'
LED koplampen

Om de familieband van de R-serie nog eens

extra benadrukken, is de op de iconische R1

geïnspireerde voorkant voorzien van 'twin-

eye' LED koplampen. Het YZR-M1 MotoGP®

design van de voorkant onderstreept de

racing speci catie van de R125. En met zijn

achterlicht met 12 LED's en de

hoogwaardige afwerking, is het zuivere R-

serie DNA onmiskenbaar aanwezig.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld;4-takt;SOHC;4-kleppen
Cilinderinhoud 124.7cc
Boring x slag 52.0 mm x 58.6 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 11.0kW (15.0pk) bij 9,000 tpm
Ook leverbaar in NIET BESCHIKBAAR
Max. koppel 11.5Nm (1.16kg-m) bij 8,000 tpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat;meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI (digitaal)
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh;6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Carburator Brandstofsysteem

Chassis

Type chassis Stalen Deltabox-frame
Balhoofdhoek 25º
Naloop 89mm
Wielophanging, voor Upside-down voorvork, Ø41mm
Wielophanging, achter Achterbrug;(Link type veersysteem)
Veerweg, voor 130 mm
Veerweg, achter 114 mm
Remmen, voor Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø292 mm
Remmen, achter Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø230 mm
Bandenmaat, voor 100/80-17 M/C
Bandenmaat, achter 140/70-17 M/C

Afmetingen

Totale lengte 1,955 mm
Totale breedte 680 mm
Totale hoogte 1,065 mm
Zithoogte 825 mm
Wielbasis 1,355 mm
Grondspeling 155 mm
Rijklaargewicht 142 kg
Inhoud brandstoftank 11.5liter
Motorolie hoeveelheid 1.15liter
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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.
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