
Racen. Winnen.
Genieten.
Niets is vergelijkbaar met de YZ125-ervaring. Wanneer

de hekken neergaan, is de krachtige 125 cc

tweetaktmotor direct volop op toeren en ontketent

deze zijn vermogen via de zesversnellingsbak. Deze

crossmachine weegt rijklaar slechts 94 kg en is klaar om

je te verblu en.

De YZ125 bevindt zich op eenzame hoogte dankzij de

responsieve schroefveervoorvork met

snelheidsgevoelige demping voor toonaangevende

prestaties, en de gekoppelde Monocross

achterwielophanging biedt een superieure

schokdemping en meer tractie.

De YZ125 is uitgerust met Icon Blue-kuipwerk met

blauwe wielen en een slank blauw en zwart zadel,

alsook goudkleurige vorken en nieuwe graphics, het

ultieme pakket voor elke racer, of je nu je YZ85 wil

vervangen of op zoek bent naar de meest opwindende

rit in de motorcrosswereld!

YZ-F-type Monocross

achterwielophanging

Compacte, hoogtoerige 125 cc

tweetaktmotor

Ultralicht semi-dubbel aluminium

wiegframe

Fast-action

koppelingsstelmechanisme

YZ-F-type 48 mm voorvork, gescheiden

lucht/olie-functie

Eenvoudig afstelbare 38 mm Keihin

carburateur

Bredere voetsteunen voor meer

controle

Modern bodywork met een strakke

eigentijdse vormgeving

Tweetakt motortechnologie voor

meer onderhoudsgemak

Groot assortiment originele

accessoires leverbaar

GYTR- kit beschikbaar
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Racen. Winnen. Genieten.
Om in de motorcross de top te halen, moeten er heel wat uren worden gemaakt op de baan. Werk

hard aan je  theid. En zorg ervoor dat je de juiste  ets kiest. De YZ125 is licht in gewicht, maar zwaar

wat de adrenalinefactor betreft, en bezorgt je het meeste plezier dat je op twee wielen kunt

hebben.

Niets is vergelijkbaar met de YZ125-ervaring. Met zijn explosieve tweetakt motorvermogen,

superlicht aluminium frame en uitstekende wendbaarheid versnelt, draait en remt de YZ125 als geen

ander. Zijn toonaangevende snelheidsgevoelige vorken geven je een nauwkeurige besturing voor

het sneller nemen van bochten en de Monocross achterkant vangt de stoten op om met gemak te

rijden.

Dankzij het compacte kuipwerk kun je je lichaamsgewicht snel verplaatsen en de YZ naar believen

besturen, en de haarscherpe styling en gecoördineerde blauwe wielen tonen de fabrieks-DNA van

de racemachine. Ontdek de ultieme lichtgewicht tweetaktmotor. En ga voor de top.
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Strak bodywork en opvallende
graphics

De tweetakt YZ125 heeft een modern

bodywork en graphics die voor een

lichtvoetige uitstraling zorgen. Bovendien

hebben de Icon Blue-spatborden en

robuuste vorkbeschermers een strakke

vormgeving en de zijkappen en zadelhoes

accentueren het moderne design.

48 mm upside-down voorvork

Het ontwerp van de 48mm upside-down

voorvork is gelijk aan dat van de YZ-F

viertaktmodellen, met een gescheiden

lucht/oliesysteem dat voorkomt dat er

lucht in de cartridge komt. Dit zorgt voor

een stabielere demping. De vork werkt

met speciale YZ125-speci eke

instellingen en levert nog lichtere en

wendbaardere rijeigenschappen op.

Monocross achterwielophanging

De YZ125 is voorzien van een monocross

achterwielophanging die bestaat uit een

moderne swingarm, schokdemper en

stangenstelsel dat is overgenomen van de

viertakt YZ-F 4-machines. Dit systeem

biedt uitstekende schokdempende

eigenschappen en een goede tractie voor

een razendsnelle start.

125 cc tweetaktmotor met
YPVS

Het hart van deze robuuste lichtgewicht

competitiemachine is een hoogtoerige

vloeistofgekoelde 125 cc tweetaktmotor

uitgerust met Yamaha’s vermaarde YPVS-

systeem voor meer trekkracht. Deze

uiterst compacte en gemakkelijk te

onderhouden motor is gekoppeld aan een

close-ratio zesversnellingsbak en kan

worden getuned met de onderdelen uit de

Yamaha GYTR-kit voor nog meer

vermogen.

Ultralicht, uiterst wendbaar
chassis

De compacte 125 cc tweetaktmotor is

gemonteerd in een semi-dubbel aluminium

wiegframe dat zowel licht is als sterk, en

een zodanige stijfheidsbalans heeft dat de

rijder veel feedback ontvangt. Met een

rijklaargewicht van slechts 94 kg is de

YZ125 een van de gemakkelijkste

crossmotoren voor snel bochtenwerk en

wasbordgedeelten.

Brede voetsteunen en
koppelingssteller

De YZ125 tweetakt pro teert van een

reeks kenmerken die rechtstreeks

afkomstig zijn van onze nieuwste YZ-F

viertaktmodellen. De brede voetsteunen

bieden extra ondersteuning voor een gevoel

van perfecte beheersbaarheid bij agressief

rijden, en er is een nieuwe koppelingssteller

om speling in de kabel zonder gereedschap

eenvoudig na te stellen.
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Motor

Motortype
Vloeistofgekoeld, 2-takt, Naar voren hellende
ééncilinder, Membraaninlaat met YPVS

Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 54.0 mm x 54.5 mm
Compressieverhouding 8.6 ~ 10.7 : 1
Smeersysteem Mengsmering
Type koppeling Nat, meervoudige platen en spiraalveer
Ontstekingssysteem CDI
Startsysteem Kickstarter
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Mikuni TMX38

Chassis

Frame Semi-dubbel wiegframe
Casterhoek 26º
Spoor 109mm
Wielophanging voor Upside-down telescopic fork
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
Veerweg voor 300 mm
Veerweg achter 315 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø250 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø245 mm
Bandenmaat voor 80/100-21 51M
Bandenmaat achter 100/90-19 57M

Afmetingen

Totale lengte 2137 mm
Totale breedte 825 mm
Totale hoogte 1295 mm
Zithoogte 975 mm
Wielbasis 1445 mm
Grondspeling 363 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

94 kg

Inhoud brandstoftank 8.0L
Carterinhoud 0.7L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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