
Soha ne kössön
kompromisszumot.
Legyen részese az R-
világnak.
Az első naptól kezdve az R-sorozat Szupersport

modelljeit kompromisszumoktól mentes  lozó a alapján

terveztük és gyártottuk le. Több mint két évtizeddel

ezelőtt, az eredeti R1-el kezdődött. Az a motorkerékpár

örök változtatásokat hozott. És azóta a Yamaha soha

nem félt bevezetni a nagy teljesítményű, versenygép

eredetű technológiát az utcára, abban a hitben, hogy

minden motorosnak meg kell adni a lehetőséget, hogy

megtapasztalja a MotoGP által inspirált technológiát

minden kategóriában 125-től 1000 köbcentiméterig.

Vessen egy pillantást a nagy hatékonyságú EU5

szabványnak megfelelő, 125 köbcentiméteres motorral

R125-re, amely alacsony fordulatszámon nagy

nyomatékot magas fordulaton pedig izgalmas

csúcsteljesítményt a Yamaha minőségi VVA rendszerének

köszönhetően. A könnyű és kompakt váz pedig a

legkorszerűbb felfüggesztéssel, fékekkel és

gumiabroncsokkal van…

Minőségi 125 köbcentiméteres EU5

motor változó szelepvezérléssel

Hatékony égés az egyenletes erőleadás

érdekében

A kompakt Deltabox váz a könnyű

kezelhetőség záloga

A könnyű alumínium lengőkar magas

sebesség mellett fokozott stabilitást

biztosít

A&S (Assist & Slipper) tengelykapcsoló

miatt optimális a kezelhetőség

Karcsú R-sorozatú megjelenés dupla

LED fényszórópárral

11 literes, R-sorozatot idéző

üzemanyagtartály

A MotoGP által inspirált, M1 stílusú

szupersport vezetőfülke

Sportos, jól látható LCD műszerpult

Kényelmes és hatékony ergonómia

Szupersport kezelhetőséget biztosító,

széles, 140 mm-es hátsó abroncs

Szupersport műszaki minőségű

fékrendszer.
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Soha ne kössön kompromisszumot.
Legyen részese az R-világnak.
felszerelve. Így minden alkalommal, amikor kigurul az utcára, érezni fogja a Yamaha R-család nyújtotta

előnyt.

Az R1 által inspirált áramvonalas karosszéria a dupla LED fényszórókkal erőteljes megjelenést szavatol

és egyértelműen jelzi, hogy az R125 az igazi könnyűsúlyú szupersport motorkerékpár. Soha ne kössön

kompromisszumot. Legyen részese az R-világnak.

Mint minden prémium R-sorozatú motorkerékpár, az R125 is közvetlenül az YZR-M1 gyári verseny-

motorkerékpárokat követi, amelyek rendszeresen uralják a MotoGP dobogóját. Ugyanaz a versenyzői

DNS teszi az R125-öt lehengerlővé az utakon, amely a Yamaha-versenyzőknek a győzelmet hoz a

pályán.

A tökéletes 125 Szupersportot a legújabb EU5 125 köbcentiméteres 4 szelepes motor működteti a

Yamaha különleges változó szelepvezérlés rendszerével, amely által a motor alacsony

fordulatszámokon nagy nyomatékot, magas fordulaton pedig élénk erőt kínál – sebes gyorsulást,

gyors felpörgést, magas végsebességet és kiváló üzemanyag-hatékonyságot biztosítva minden

sebességnél.

A precíziós kezelhetőség és az extrém tapadás érdekében a kompakt Deltabox váz 41 mm-es

fordított villával és könnyű alumínium lengőkarral, valamint extra széles 140-es hátsó kerékkel van

felszerelve. Míg a legkorszerűbb felfüggesztés és a nagy átmérőjű fékek kiemelkedő teljesítményt és

pontos kezelhetőséget kínálnak. Az R1 által inspirált áramvonalas karosszéria a dupla LED

fényszórókkal erőteljes megjelenést szavatol és egyértelműen jelzi, hogy az R125 az igazi könnyűsúlyú

szupersport motorkerékpár. Soha ne kössön kompromisszumot. Legyen részese az R-világnak.
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Minőségi 125 köbcentiméteres
EU5 motor VVA rendszerrel

A legújabb R125 EU5 előírásainak

megfelelő motor előnyt jelent az innovatív

változó szelepvezérlés, amely minden

helyzetben optimalizálja a szelepek

helyzetét, ezáltal alacsony

fordulatszámokon nagy nyomatékot,

magas fordulaton pedig jelentős erőt kínál

– ráadásul az üzemanyag-fogyasztás is

kitűnő. A nagy átmérőjű fojtószelep

egyenletes és precízen vezérelhető

gyorsulást biztosít, a kipufogórendszer

pedig sportos hangról gondoskodik.

Kiváló égéshatékonyság

A szívótraktus fokozott hatékonysága

érdekében az R125 motorjában a szelepek

a szívó- és a kipufogóoldalon is

nagyméretűek, és az égéstér kompakt. A

csúcstechnikájú VVA rendszerrel, valamint

a nagyméretű fojtószeleppel és a sportos

kipufogórendszerrel együtt ez a

kon guráció csökkenti az üzemanyag-

fogyasztás és a levegőszennyezést.

Deltabox váz

Az R125 a kategóriájának egyik legjobban

kezelhető modelljeként simán és könnyen

vezethető, és a magasabb

sebességtartományban kimondottan

komfortos. A gép Deltabox vázának

geometriája elöl és hátul is optimális,

emellett alumínium lengőkart és a 41 mm-

es fordított első villát kapott, így alváza a

125 köbcentiméteres szupersport

kategóriában a lehető legtökéletesebb.

Könnyű, alumínium lengőkar

A Yamaha R-szériás modelljei a lenyűgöző

megjelenés, a fantasztikus teljesítmény

és a csúcstechnológia jegyében születnek.

A prémium 125-ös szupersport kategória

képviselőjeként az R125 könnyű alumínium

lengőkarral lett felszerelve. A lengőkar a

Yamaha legmodernebb öntési

technológiájával készül, alacsony tömege

és optimalizált merevsége révén pedig

még sportosabb viselkedést garantál.

Segéd- és csúszó (A&S)
tengelykapcsoló

Annak érdekében, hogy tökéletesen

kihasználhasd a szabadon pörgő erőforrás

teljesítményét, az R125 egy A&S

tengelykapcsolót kapott, így a váltókar

könnyed érzést kínál, egyszerűen

működtethető, és precízen kezelhető. A

kialakítás egyenletes és hatékony

gyorsulást szavatol, lassításkor pedig az

A&S tengelykapcsoló segít meggátolni a

hátsó kerék blokkolását.

R-sorozat kialakítás DNS

Az ikonikus R1 által inspirált,

magabiztosságot és agresszivitást sugárzó

fejidom dupla LED fényszórót kapott, ami

szintén a R-sorozatú termékcsalád közös

DNS-ét igazolja vissza. A többi idom az M1

MotoGP versenypálya-orientált kialakítását

idézi, a vegytiszta és összetéveszthetetlen

R-sorozatú DNS-t pedig a 12 LED-

fényforrásból álló hátsó lámpatest, valamint

a teljes R125 motorkerékpár prémium

kidolgozása egyértelműsíti.
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Motor

Motor típusa Folyadékhűtéses, EURO5, SOHC, 4 ütemű, 4 szelepes
Lökettérfogat 125cc
Furat x löket 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresszióviszony 11.2 : 1
Maximális teljesítmény 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm
Maximális nyomaték 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós
Gyújtás TCI (digitális)
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 2.1 l/100km
CO2 emission 47 g/km
Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Acél deltabox
Villaszög 26º
Utánfutás 95mm
Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 114 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø292 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø220 mm
Első gumi 100/80-17 M/C
Hátsó gumi 140/70-17 M/C

Méretek

Teljes hossz 1,990 mm
Teljes szélesség 755 mm
Teljes magasság 1,140 mm
Ülésmagasság 820 mm
Tengelytáv 1,325 mm
Minimális hasmagasság 160 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 144 kg
Üzemanyagtank kapacitása 11.0litres
Olajtank kapacitása 1.15litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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