
Pretekajte. Vyhrajte.
Užívajte si.
Nič sa nevyrovná zážitku s motocyklom YZ125. Keď sa

odštartujú preteky, výkonný dvojtaktný motor s objemom

125 cm3 je pripravený zostra nabrať otáčky pomocou 6-

stupňovej prevodovky. A pri pohotovostnej hmotnosti len

94 kg vás rýchlosť a obratnosť tohto pretekárskeho

motocykla zaručene ohromí.

Z motocykla YZ125 sme dostali to najlepšie: vyznačuje sa

pružnými prednými vidlicami s vinutými pružinami s

tlmením citlivým na rýchlosť na zaistenie špičkového

výkonu – a zadné odpruženie Monocross s kĺbovým

závesom prináša vynikajúce tlmenie nárazov a lepšiu

trakciu.

Ikonická modrá kapotáž s modrými kolesami a štíhlym

modrým a čiernym sedadlom – motocykel YZ125 ponúka

v spojení s vidlicami zlatej farby a novým gra ckým

prevedením každému pretekárovi špičkové vlastnosti.

Nezáleží na tom, či prechádzate z modelu YZ85, alebo

túžite po tej najúžasnejšej jazde vo svete motokrosu!

Systém zadného závesu Monocross

typu YZ-F

Kompaktný dvojtaktný motor s voľným

pretáčaním a objemom 125 cm3

Mimoriadne ľahký dvojitý kolískový

hliníkový rám

Mechanizmus jednoduchého

nastavovača záberu spojky

48 mm vidlice typu YZ-F, samostatný

vzduchový/olejový systém

38 mm karburátor Keihin

s jednoduchým nastavením

Široké stúpadlá pre dokonalú

ovládateľnosť

Moderná karoséria pre štíhly

a moderný vzhľad

Dvojtaktný motor pre jednoduchš iu

údržbu

K dispozícii š iroké spektrum

originálneho príslušenstva

K dispozícii je súprava GYTR
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Pretekajte. Vyhrajte. Užívajte si.
Ak sa chcete v motokrose dostať do úplnej špičky, musíte stráviť množstvo hodín na pretekárskej

trati. Vytrvalo pracovať na svojej kondícii. A mať istotu, že ste si vybrali ten správny motocykel. Model

YZ125, ľahký motocykel plný adrenalínu, je tým najzábavnejším strojom na dvoch kolesách.

Nič sa nevyrovná zážitku s motocyklom YZ125. Vďaka výbušnej sile dvojtaktného motora, mimoriadne

ľahkému hliníkovému podvozku a vynikajúcej obratnosti motocykel YZ125 zrýchľuje, zatáča a brzdí ako

žiadny iný. Špičková vidlica reaguje na rýchlosť a zaručí vám presné riadenie a dynamickejšie zatáčanie

– a zadné odpruženie Monocross absorbuje každú nerovnosť, vďaka čomu budete mať pri jazde

dokonalé pohodlie.

Vďaka kompaktnej konštrukcii môžete presúvať svoju telesnú hmotnosť a pohybovať motocyklom YZ

podľa ľubovôle – jeho dokonalý presný štýl a zosúladené modré kolesá navyše dávajú DNA pretekára

jednoznačne najavo. Objavte ten najdokonalejší ľahký dvojtakt. A požadujte len to najlepšie.
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Ostré línie karosérie a odvážna
gra ka

Dvojtaktný motocykel YZ125 ponúka

modernú karosériu a gra ku pre svieži

vzhľad. Ikonické modré blatníky a

robustné chrániče vidlíc prinášajú

agresívny vzhľad, bočné kryty spolu s

poťahom sedadla zas podčiarkujú moderný

štýl.

48 mm obrátené vidlice

48 mm obrátené predné vidlice

konštrukciou pripomínajú vidlice

používané na štvortaktoch YZ-F

a disponujú samostatným

vzduchovým/olejovým systémom, ktorý

v záujme stabilnejšieho tlmenia bráni

prenikaniu vzduchu do kazety. Vidlice majú

nastavenia charakteristické špeciálne pre

motocykel YZ125 a umožňujú ešte ľahšie

a svižnejšie riadenie.

Systém zadného závesu
Monocross

Motocykel YZ125 je vybavený systémom

zadného odpruženia Monocross, ktorý sa

skladá z modernej kyvnej vidlice, tlmiča a

kĺbového spojenia – to všetko je prevzaté zo

štvortaktných motocyklov YZ-F. Tento

systém poskytuje vynikajúce parametre

tlmenia spolu s dobrou trakciou pre výkon,

ktorý vyhráva na celej čiare.

Dvojtaktný motor s objemom
125 cm3 a systémom YPVS

Srdcom tohto usilovne pracujúceho a

ľahkého motocykla je dvojtaktný vodou

chladený motor s objemom 125 cm3 a

voľným pretáčaním, ktorý je vybavený

vynoveným systémom YPVS spoločnosti

Yamaha pre zvýšenie výkonu. Počas

jazdenia v rozsahu 6-stupňovej prevodovky

s krátkym radením možno tento

superkompaktný motor s jednoduchou

údržbou vyladiť pomocou súčastí našej

súpravy GYTR pre ešte oslnivejší výkon.

Podvozok s nízkou hmotnosťou
a vysokou svižnosťou

Kompaktný dvojtaktný motor s objemom

125 cm3 je vsadený do dvojitého

kolískového hliníkového rámu, ktorý je

ľahký a odolný a prináša správny pomer

pevnosti, ktorá jazdcovi zaisťuje veľmi

citlivú spätnú väzbu. S celkovou

hmotnosťou iba 94 kg je motocykel YZ125

jedným z najľahších terénnych motocyklov,

ktorý preletí zákrutami a prekoná aj

nerovnosti na dráhe.

Široké stúpadlá a nastavovač
spojky

Dvojtakt YZ125 ťaží z množstva funkcií

prevzatých priamo z najnovších

štvortaktných modelov YZ-F. Široké

stúpadlá poskytujú dodatočnú oporu

zaručujúcu skvelý cit pre ovládanie počas

agresívnej jazdy a nastavovač spojky navyše

umožňuje jednoduchú úpravu vôle lanka bez

použitia náradia.
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Motor

Typ motora
Kapalinou chlazený, 2ventilový, Jednoválec
s náklonem dopředu, Jazýčkový ventil s YPVS

Zdvihový objem 125cc
Vŕtanie x zdvih 54.0 mm x 54.5 mm
Kompresný pomer 8.6 ~ 10.7 : 1
Systém mazania Premix
Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapaľovania CDI
Systém štartovania nožný
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Karburátor Mikuni TMX38

Podvozok

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Predný zdvih 26º
Uhol sklonu 109mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 300 mm
Zadný zdvih 315 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø250 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 80/100-21 51M
Zadná pneumatika 100/90-19 57M

Rozmery

Celková dĺžka 2137 mm
Celková šírka 825 mm
Celková výška 1295 mm
Výška sedadla 975 mm
Rázvor kolies 1445 mm
Minimálna svetlá výška 363 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 94 kg
Kapacita palivové nádrže 8.0L
Kapacita olejové nádrže 0.7L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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