
A következő szint a
sötétség.
Az agresszív formajegyekkel ellátott MT-125 álló

helyzetben is komoly egyéniséget tükröz. A két merész

helyzetjelzőnek köszönhetően ez a pehelykönnyű Hyper

Naked kategóriájának leginkább tiszteletet parancsoló

modellje. Az izmos, előretolt súlypontú vázkialakítás

bármelyik pillanatban készen áll a bevetésre.

Amint a jármű megindul, a teljesítménye magával ragadja

a motorost. A kiváló minőségű, 125 cm³-es, négyütemű

EU5-ös motor a Yamaha exkluzív nyomatéknövelő VVA

rendszerével van felszerelve, amely alacsony

fordulatszámnál is elképesztő reakcióidővel biztosít

félelmetes gyorsulást és izgalmas csúcsteljesítményt.

A Deltabox vázzal, valamint 140 mm széles hátsó

gumiabronccsal, 41 mm-es fordított első villával, A&S

tengelykapcsolóval, modern LCD-műszerpulttal és teljes

mértékben LED-es világítással ellátott MT-125 egészen

egyedülálló módon ötvözi a ki nomult technológiát a

radikálisan csupasz stílussal.

Az EU5 előírásait teljesítő 125

köbcentiméteres motor, változó

szelepvezérléssel

Sportos Deltabox váz és alumínium

lengőkar

Modern és agresszív külső kialakítás

Erős radiális rögzítésű első féknyereg

292 mm-es nagy átmérőjű első

tárcsafék

Rásegítős- és csúszókuplung

Kiváló minőségű, 41 mm-es, fordított

első villa

Széles, 140 mm-es hátsó abroncs

Ki nomult, negatív LCD-műszerpult

Két ferde helyzetjelző lámpa; LED-

fényszóró
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A következő szint a sötétség.
A dinamikus stílusnak, a csupasz karosszériának és az izgalmas teljesítménynek köszönhetően nem

meglepő, hogy a Yamaha MT modellek annyi motorost csábítottak Japán sötét oldalára. A típus

folyamatosan fejlődik. A radikális MT-125 készen áll, hogy a 125 cm³-es osztályba még több

teljesítményt, egyéniséget és adrenalint vigyen.

Az EU5 előírásait teljesítő, kiváló minőségű motor, valamint az előretolt súlypontú, kompakt

vázkialakítás és az agresszív, új generációs MT-kivitel révén ez az izgalmas, új 125 cm³-es modell

mindent felülmúl. Állj hát készen, és fedezd fel a benned rejlő Sötét motorost. A pehelykönnyű Hyper

Naked fenekestül felforgatja majd az életed.

Az MT család tiszta génjeit hordozó, sportos és pehelykönnyű modell tökéletes belépő a Hyper Naked

motorkerékpárok világába. Tudd meg hát, milyen az, ha a Nyomaték igazi mesterét vezeted. Így

garantáltan felfedezed a Sötét oldalad.
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Az EU5 előírásait teljesítő
dinamikus, 125 cm³-es motor,
VVA rendszerrel

Az MT-125 ki nomult, 125 cm³-es, 4

szelepes, folyadékhűtéses EU5-ös motorja

a Yamaha exkluzív változó szelepvezérlő

(VVA) rendszerével rendelkezik, amely két

szívóoldali vezérműtengellyel van ellátva.

Az R125-ről származó, exkluzív

technológiának köszönhetően a kiváló

minőségű motor kimagasló

csúcsteljesítményre képes, és alacsony

sebességnél is elegendő nyomatékot

szolgáltat, így az MT-125 a kategóriája

egyik legjobban teljesítő modellje.

Széles, 140 mm-es hátsó
abroncs

Függetlenül attól, hogy alacsonyabb

sebességgel motorozol a városban, vagy a

határokat feszegeted egy kanyargós

mellékúton, az MT-125 mindig lenyűgöző

teljesítményre képes. Óriási azonnali

teljesítmény várja, hogy elszabadulhasson,

amint elfordítod a gázkart – a kimagasló

felszereltséggel rendelkező, pehelykönnyű

modell széles, 140-es hátsó kerekei pedig

egyszerűen rajonganak a kanyarok

levágásáért!

Modern és agresszív külső
kialakítás

Az izmos külső dinamikus megjelenést

kölcsönöz, amelyen erősen érezhető a

nagyobb lökettérfogatú MT-modellek

hatása. Az egyedi, előretolt súlypontú

kialakítás, a kompakt üzemanyagtartály és

a rövid farokidom mind a motorkerékpár

agresszív külsejét hangsúlyozza – a

dinamikus üléshelyzet pedig a kategória

legizgalmasabb motorozását ígéri!

Kettős lámpa merész tekintete

Nincs még egy olyan könnyű és tiszteletet

parancsoló modell az utcákon, mint az MT-

125. Agresszív arca és két fenyegető

helyzetjelző a ragadozók tekintetét idézi.

Az ultrakompakt, egyetlen LED-es

fényszóró éles fénysugarával te is jól látsz,

és téged is jól látnak.

Rásegítős- és csúszókuplung

Az MT-125 motorja segéd- és csúszó

tengelykapcsolóval (A&S) rendelkezik,

amely a rendkívül könnyen kezelhető

karral együtt egyszerű sebességváltást

tesz lehetővé. Az A&S amellett, hogy

kevesebb  zikai erő kifejtését igényli,

egyenletesebb visszakapcsolásról

gondoskodik, és segít megakadályozni a

hátsó kerék blokkolását – így az MT

irányítását még inkább a te kezedbe

helyezi.

Sportos Deltabox váz és
alumínium lengőkar

Az R125-ről származó Deltabox váz és

alumínium lengőkar nagyobb sebességnél is

könnyű és sportos kezelést, valamint

lenyűgöző kényelmet biztosít. A geometria

az optimális tömegközéppont és dinamikus

üléshelyzet elérését tartja szem előtt.
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Motor

Motor típusa Folyadékhűtéses, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű
Lökettérfogat 124 cc
Furat x löket 52.0 x 58.6 mm
Kompresszióviszony 11.2 : 1
Maximális teljesítmény 11.0 kW @ 10,000 rpm
Maximális nyomaték 11.5 Nm @ 8,000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 2.1 1/100 km
CO2 emission 47 g/km
Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 26º
Utánfutás 95 mm
Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 110 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø 292 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Első gumi 100/80-17M/C 52S
Hátsó gumi 140/70-17M/C 66S

Méretek

Teljes hossz 1.960 mm
Teljes szélesség 800 mm
Teljes magasság 1.065 mm
Ülésmagasság 810 mm
Tengelytáv 1.325 mm
Minimális hasmagasság 160 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 142 kg
Üzemanyagtank kapacitása 11 litres
Olajtank kapacitása 1.05 litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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