
Никакви компромиси.
Влезте в света на
серия R.
Още от самото начало моделите суперспорт от серията

са проектирани и изработени с философията „без

компромиси“. Всичко започва с оригиналния R1 преди

повече от две десетилетия. Този мотор промени нещата

завинаги. Оттогава Yamaha никога не се бои да

представи високопроизводителна състезателна

технология за каране по пътищата, вярвайки, че всеки

мотоциклетист трябва да има възможността да кара

машина, вдъхновена от MotoGP, във всяка категория от

125 до 1000 куб.см.

Погледнете R125 с неговия високоефективен двигател

125 куб.см, съвместим с EU5, осигуряващ голяма

мощност при ниски обороти, както и впечатляващи

резултати при високи обороти благодарение на

високотехнологичната система VVA на Yamaha. А лекото

и компактно шаси е оборудвано с авангардно окачване,

спирачки и гуми. Затова всеки път, когато излезете на

улицата, ще усетите предимството на Yamaha, което

получавате като част от семейството на серия R.

Високотехнологичен двигател 125

куб.см., съвместим с EU5, с

променливо управление на

клапаните

High combustion e ciency for

smooth power

Компактната рама Deltabox осигурява

леко управление

Леко алуминиево люлеещо се рамо

за стабилност при високи скорости

Подпомагащ и изпреварващ (A&S)

съединител за оптимален контрол

Елегантен корпус от серията R,

двойни LED фарове

11-литров резервоар за гориво в

стила на серията R

Суперспортен кокпит, вдъхновен от

M1 MotoGP

Спортни, добре видими LCD прибори

Удобна и ефикасна ергономичност

Широка 140-сегментна задна гума за

суперспортно управление

Спирачна система със суперспортна

спецификация
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Никакви компромиси. Влезте в света
на серия R.
А аеродинамичният корпус, базиран на R1, и двата светодиодни предни фара излъчват сила и мощ,

утвърждавайки R125 като най-съвършения лек суперспортен мотоциклет. Никакви компромиси.

Влезте в света на серия R.

Както всеки премиум мотоциклет от серия R, R125 пряко произхожда от заводските състезателни

мотоциклети YZR-M1, които редовно доминират на подиума в MotoGP. И същата състезателна ДНК,

която дава на мотоциклетистите на Yamaha печелившото предимство на пистата, прави R125 толкова

ефективен на пътя.

Върховният Supersport 125 се задвижва от най-новия двигател 125 куб.см с 4 клапана и съвместим с

EU5, със специалната система на Yamaha за променливо управление на клапите, която осигурява

голям въртящ момент при ниски обороти и вълнуваща мощност при високи обороти – което осигурява

бързо ускоряване, добра реакция, висока максимална скорост и невероятна икономия на гориво при

всякакви скорости.

За прецизно управление и екстремно сцепление компактната рама Deltabox е оборудвана с вилки

USD 41 мм и леко алуминиево люлеещо се рамо с изключително широка задна гума 140. Окачването,

последна дума на технологиите, и спирачките с голям диаметър водят до изключителни работни

характеристики за прецизен контрол. А аеродинамичният корпус, базиран на R1, и двата светодиодни

предни фара излъчват сила и мощ, утвърждавайки R125 като най-съвършения лек суперспортен

мотоциклет. Никакви компромиси. Влезте в света на серия R.

R125



Високотехнологичен
двигател 125 куб.см със
система VVA, съвместим с
EU5

Най-новият двигател на R125 е

съвместим с EU5 и се радва на

иновативна система за променливо

управление на клапаните, която

оптимизира положението на клапаните

и така осигурява голям въртящ  момент

при ниски обороти и голяма мощност

при високи обороти, а също и страхотна

икономия на гориво. Дроселното тяло с

голям диаметър дава усещане за

плавно и контролирано подаване на газ,

а изпускателната система произвежда

спортен звук.

Отлична ефективност на
горивния процес

За постигане на висока смукателна

ефективност двигателят на R125 е

оборудван с големи смукателни и

изпускателни клапани , както и с

компактна горивна камера. В съчетание

с високотехнологичната система за

променливо управление на клапаните –

както и с големия корпус на дросела и

спортната изпускателна  система – тази

конфигурация намалява консумацията

на гориво и ограничава замърсяването

на въздуха.

Рама Deltabox

С гладкото и леко управление, както  и с

отличния комфорт при високи  скорости,

R125 е един от мотоциклетите с най-

добро управление в  класа си. Неговата

рама Deltabox използва оптимална

геометрия отпред и отзад и е оборудвана

с алуминиево люлеещо се рамо и 41-

милиметрови обърнати вилици, за да ви

даде най-добрата спецификация на

шасито на 125 Supersport.

Леко алуминиево люлеещо
се рамо

Моделите от серия R на Yamaha са

проектирани да ви осигурят най-

доброто по отношение на стил,

ефективност и технологии. А за да

подчертае позицията си на първокласен

модел Supersport 125 куб .см, R125

разполага с леко  алуминиево люлеещо

се рамо. Произведено по

усъвършенствана технология за

отливане на Yamaha, ниското тегло и

оптимизираната твърдост осигуряват

по-добро спортно управление.

A&S (подпомагащ и
изпреварващ) съединител

За да ви помогне да се възползвате

напълно от високооборотните работни

характеристики на двигателя, R125 е

оборудван с подпомагащ и изпреварващ

(A&S) съединител с по-леко усещане на

лоста за лесно управление и прецизен

контрол. Този дизайн осигурява плавно

и ефикасно ускоряване, а при

намаляване на скоростта A&S

съединителят спомага за

предотвратяване на блокиране на

задното колело.

Наследството на дизайна на
серия R

Вдъхновен от легендарния R1, увереният

и агресивен стил се отличава с двойни

LED фарове, които подчертават

наследството на серия R. Освен това

предният обтекател в  стила на M1

MotoGP подчертава състезателната

спецификация, а задните светлини с 12

светодиода и първокласното покритие не

оставят съмнение, че зашеметяващият

нов корпус на R125 е пряк наследник на

серия R.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, EURO5, SOHC, 4-тактов, 4-
клапанов

Кубатура 125cc
Диаметър х ход 52.0 mm x 58.7 mm
Степен на сгъстяване 11.2 : 1
Максимална мощност 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm
Максимален въртящ  момент 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, многодискова  спирална пружина
Запалителна система TCI (цифрово)
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 2.1 l/100km
CO2 emission 47 g/km
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Стоманена Deltabox
Ъгъл на вертикално отклонение 26º
Следа 95mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Система на задното очакване Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 130 mm
Заден ход 114 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø292 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø220 mm
Предна гума 100/80-17 M/C
Задна гума 140/70-17 M/C

Размери

Обща дължина 1,990 mm
Обща ширина 755 mm
Обща височина 1,140 mm
Височина на седалката 820 mm
Колесна база 1,325 mm
Минимален просвет 160 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

144 kg

Капацитет на горивен резервоар 11.0litres
Капацитет на маслен резервоар 1.15litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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