
Αγώνας. Νίκη.
Απόλαυση.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της YZ125. Όταν ο

αγώνας ξεκινάει, ο δυνατός δίχρονος κινητήρας 125 κ.εκ.

ανεβάζει γρήγορα στροφές και παρέχει εξαιρετική

επιτάχυνση μέσω του 6-τάχυτου κιβωτίου. Και, με βάρος

μόλις 94 κιλών, αυτή η αγωνιστική μοτοσυκλέτα εντυπωσιάζει

με την ταχύτητα και την ευελιξία της.

Έχουμε μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες της YZ125,

ενσωματώνοντας πιρούνι με δυνατότητα ρύθμισης της

απόσβεσης ανάλογα με την ταχύτητα, το οποίο προσφέρει

κορυφαίες επιδόσεις. Η πίσω ανάρτηση monocross με

μοχλικό προσφέρει κορυφαία απόσβεση των κραδασμών και

βελτιωμένη πρόσφυση.

Με πλαίσιο Icon Blue με μπλε τροχούς και κομψή σέλα σε

μπλε και μαύρο χρώμα - καθώς και με χρυσαφί πιρούνι και

νέα γραφικά, η YZ125 είναι η απόλυτη μοτοσυκλέτα για κάθε

αγωνιζόμενο που θέλει να ανέβει από την κατηγορία της YZ85

και να βιώσει την πιο συναρπαστική εμπειρία στον κόσμο του

motocross!

Σύστημα πίσω ανάρτησης Monocross

τύπου YZ-F

Πολύστροφος και μικρού μεγέθους

δίχρονος κινητήρας 125 κ .εκ.

Εξαιρετικά ελαφρύς, διπλός

ημιπεριμετρικός σκελετός από αλουμίνιο

Μηχανισμός ρύθμισης συμπλέκτη

ταχείας δράσης

Πιρούνι 48 χλστ. τύπου YZ-F, ξεχωριστή

λειτουργία αέρα/λαδιού

Καρμπυρατέρ Keihin 38 χιλ. που

ρυθμίζεται εύκολα

Φαρδύτερα μαρσπιέ για περισσότερο

έλεγχο

Κομψή εξωτερική σχεδίαση για λιτή και

μοντέρνα εμφάνιση

Τεχνολογία δίχρονου κινητήρα για πιο

εύκολη συντήρηση

Διατίθεται μεγάλη γκάμα γνήσιων

αξεσουάρ

Διατίθεται κιτ GYTR
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Αγώνας. Νίκη. Απόλαυση.
Για να φτάσεις στην κορυφή του Motocross, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο στην πίστα. Να ενισχύσεις πολύ τη

φυσική σου κατάσταση. Και πρέπει να επιλέξεις τη σωστή μοτοσυκλέτα. Με μικρό βάρος και προσφέροντας

μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης, η YZ125 είναι το πιο διασκεδαστικό δίτροχο όχημα.

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της YZ125. Με την εκρηκτική ισχύ του δίχρονου κινητήρα, το εξαιρετικά

ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου και με την εξαιρετική της ευελιξία, η YZ125 επιταχύνει, αλλάζει κατεύθυνση και

φρενάρει με έναν μοναδικό τρόπο. Το κορυφαίο στην κατηγορία πιρούνι παρέχει ακρίβεια στις στροφές με

υψηλές ταχύτητες και και το πίσω σύστημα monocross απορροφά τους κραδασμούς, πεορφέροντας μεγάλη

άνεση στην οδήγηση.

Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο επιτρέπει γρήγορες μετατοπίσεις στη σέλα και απόλυτο έλεγχο κατά την

οδήγηση. Το δυναμικό στυλ και οι απολυτά ταιριαστοί μπλε τροχοί, αναδεικνύουν το εργοστασιακό αγωνιστικό

DNA της μοτοσυκλέτας. Ανακάλυψε την απόλυτη ελαφριά δίχρονη μοτοσυκλέτα. Και στόχευσε την κορυφή.
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Κομψή εξωτερική σχεδίαση και
μοντέρνα γραφικά

Η δίχρονη μοτοσυκλέτα YZ125 διαθέτει

μοντέρνα εξωτερική σχεδίαση και γραφικά

για ακόμα πιο λαμπερή εμφάνιση. Επίσης,

τα φτερά Icon Blue και τα στιβαρά

προστατευτικά του πιρουνιού χαρίζουν

κομψή εμφάνιση ενώ τα πλαϊνά καπάκια

και το κάλυμμα της σέλας τονίζουν τη

μοντέρνα εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ.

Το ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ. έχει

παρόμοια σχεδίαση με τις τετράχρονες

μοτοσυκλέτες YZ-F και διαθέτει χωριστό

σύστημα αέρα/λαδιού που αποτρέπει την

είσοδο του αέρα στο φυσίγγιο και παρέχει

πιο σταθερή απόσβεση. Το πιρούνι

λειτουργεί με ειδικές ρυθμίσεις για την

YZ125 και προσδίδει ακόμα πιο ανάλαφρο

και ευέλικτο χειρισμό.

Σύστημα πίσω ανάρτησης
τύπου monocross

Το σύστημα πίσω ανάρτησης τύπου

monocross που διαθέτει η YZ125 αποτελείται

από το σύγχρονο ψαλίδι, το αμορτισέρ και την

άρθρωση που διαθέτουν οι τετράχρονες

μοτοσυκλέτες YZ-F. Αυτό το σύστημα

προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά

απόσβεσης των κραδασμών σε συνδυασμό

με καλή πρόσφυση για νικηφόρες επιδόσεις.

Δίχρονος κινητήρας 125 κ.εκ.
με σύστημα YPVS

Στην καρδιά αυτής της δυναμικής ελαφριάς

μοτοσυκλέτας, υπάρχει ένας πολύστροφος

δίχρονος, υγρόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ.

ο οποίος διαθέτει το φημισμένο σύστημα

YPVS της Yamaha για αυξημένη ισχύ. Με το

6 -τάχυτο κιβώτιο κοντών σχέσεων, αυτός ο

εξαιρετικά μικρού μεγέθους και εύκολος στη

συντήρηση κινητήρας μπορεί να ρυθμιστεί

με τα εξαρτήματα του κιτ GYTR για ακόμα

καλύτερες επιδόσεις.

Εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο
υψηλής ευελιξίας

Ο μικρού μεγέθους δίχρονος κινητήρας 125

κ.εκ. είναι τοποθετημένος σε έναν διπλό

ημιπεριμετρικό σκελετό από αλουμίνιο που

συνδυάζει μικρό βάρος και στιβαρότητα και

παρέχει μια ισορροπημένη ακαμψία,

δίνοντας υψηλά επίπεδα αίσθησης στον

αναβάτη. Η ΥΖ125 ζυγίζει μόλις 94 κιλά

πλήρης υγρών και είναι μία από τις πιο

εύχρηστες o -road μοτοσυκλέτες, με

ευελιξία στις στροφές και δύναμη στο

σκληρό έδαφος.

Φαρδιά μαρσπιέ και ρυθμιστής
συμπλέκτη

Η δίχρονη YZ125 επωφελείται από μια σειρά

χαρακτηριστικών που προέρχονται από τα

νεότερα τετράχρονα μοντέλα YZ-F. Τα φαρδιά

μαρσπιέ εξασφαλίζουν επιπλέον στήριξη για

αίσθηση απόλυτου ελέγχου κατά την

επιθετική οδήγηση και ο συμπλέκτης

προσφέρει εύκολη ρύθμιση χωρίς τη χρήση

εργαλείων.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, Δίχρονος, Ένας κύλινδρος εμπρόσθιας
κλίσης, βαλβίδα ριντ με YPVS

Κυβισμός 125cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 54.0 mm x 54.5 mm
Σχέση συμπίεσης 8.6 ~ 10.7 : 1
Σύστημα λίπανσης Μίξη
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Mikuni TMX38

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός
Γωνία Κάστερ 26º
Ίχνος 109mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 300 mm
Διαδρομή πίσω 315 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø250 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M
Πίσω ελαστικό 100/90-19 57M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2137 mm
Συνολικό πλάτος 825 mm
Συνολικό ύψος 1295 mm
Ύψος σέλας 975 mm
Μεταξόνιο 1445 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 363 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 94 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 8.0L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 0.7L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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