YZ125

Závodit. Zvítězit.
Užívat si.
Jízdě na motocyklu YZ125 se nic nevyrovná. Po sklopení
startovního roštu se jeho silný dvoutaktní motor
o objemu 125 ccm, stavěný na vysoké otáčky, rozeřve
a přes šestistupňovou převodovku stroj rychle
rozpohybuje. A při hmotnosti pouhých 94 kg i s provozními
kapalinami vás rychlost a obratnost tohoto závodního
motocyklu zaručeně ohromí.
Z motocyklu YZ125 jsme dostali to nejlepší: vyznačuje se
pružnými předními vidlicemi s vinutými pružinami
a s tlumičem citlivým na rychlost pro špičkový výkon.
Zadní odpružení Monocross s přepákováním přináší
vynikající tlumení nárazů a lepší trakci.
Kapotáž Icon Blue s modrými koly a štíhlým
modročerným sedlem – motocykl YZ125 ve spojení
s vidlicemi zlaté barvy a novou gra kou nabízí každému
závodníkovi špičkové vlastnosti. A to ať už přecházíte z
modelu YZ85 nebo toužíte po té nejúžasnější jízdě ve
světě motokrosu!

Zadní odpružení Monocross typu YZ-F
Kompaktní vysokootáčkový dvoutaktní
motor o objemu 125 ccm
Mimořádně lehký dvojitý polokolébkový
hliníkový rám
Mechanismus seřizovače spojky
s rychlým záběrem
48mm vidlice typu YZ-F, oddělené
kanálky vzduch/olej
Snadno seřiditelný 38mm karburátor
Keihin
Širší stupačky zvyšující ovladatelnost
Moderní kapotáž pro elegantní vzhled
Dvoutaktní motor se snadnější
údržbou
Široká nabídka originálního
příslušenství
Sada GYTR není k dispozici

YZ125
Závodit. Zvítězit. Užívat si.
Pokud se chcete v motokrosu dostat do naprosté špičky, musíte strávit plno hodin na závodní trati.
Tvrdě pracujte na své kondici. A zároveň mějte jistotu, že jste si vybrali ten správný motocykl. Model
YZ125, lehký motocykl s napěchovanou dávkou adrenalinu, je tou nejzábavnější věcí na dvou kolech.
Jízdě na motocyklu YZ125 se nic nevyrovná. Díky výbušné síle dvoutaktního motoru, super lehkému
hliníkovému podvozku a mimořádné obratnosti motocykl YZ125 zrychluje, zatáčí a brzdí jako žádný
jiný. Špičkové vidlice reagují na rychlost a zaručí vám přesné řízení i hbitější zatáčení. Zadní odpružení
Monocross pohltí jakoukoli nerovnost a vaše jízda bude tak dokonale pohodlná.
Díky kompaktní konstrukcí můžete přesouvat svou tělesnou hmotnost a pohybovat motocyklem YZ
podle libosti – jeho výrazný styl a sladěná modrá kola jen podtrhují závodní DNA. Objevte ten
nejdokonalejší lehký dvoutakt. A chtějte to nejlepší.

YZ125

Agresivní kapotáž s výraznou
gra kou

48mm vidlice upside down
48mm přední vidlice upside down vychází
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Široké stupačky a seřizovač
spojky
Dvoutakt YZ125 těží z celé řady prvků
pocházejících přímo z našich
nejmodernějších čtyřtaktních modelů YZ-F.
Široké stupačky poskytují lepší oporu
a zajišťují dokonalý pocit ovladatelnosti při
agresivní jízdě. Seřizovač spojky umožňuje
snadné nastavení vůle lanka bez použití
nářadí.

YZ125
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Systém mazání
Typ spojky
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Koncový převod
Karburátor

Kapalinou chlazený, Dvoutaktní, Jednoválec
s náklonem dopředu, Jazýčkový ventil s YPVS
125cc
54.0 mm x 54.5 mm
8.6 ~ 10.7 : 1
Premix
mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami
CDI
nožní
stálý záběr, 6rychlostní
Řetěz
Mikuni TMX38

Podvozek
Rám
Úhel sklonu
Stopa
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední zdvih
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Částečně dvojitý kolébkový
26º
109mm
Upside-down telescopic fork
kyvná vidlice, kloubové odpružení
300 mm
315 mm
Hydraulic single disc, Ø250 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
80/100-21 51M
100/90-19 57M

Typ motoru

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2137 mm
825 mm
1295 mm
975 mm
1445 mm
363 mm
94 kg
8.0L
0.7L

YZ125
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,
kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit
bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

