
Тъмнината е
Следващото ниво.
Дори когато е неподвижен, агресивният стил на MT-125

води до внушително излъчване. Дръзките двойни

габарити придават на този олекотен Hyper Naked най-

заплашителния вид категорията. Масивният корпус с

изнесен напред център на тежестта изглежда готов да

нападне всеки момент.

Щом го подкарате, ще бъдете изумени от представянето

му. Новият високотехнологичен 4-тактов двигател с обем

125 куб.см, съответстващ на Евро 5, включва

ексклузивна VVA система с увеличител на въртящия

момент, която дава впечатляваща реакция при ниски

обороти за вълнуващо ускорение, както и разтърсващо

представяне при високи обороти.

Оборудван с нова рама Deltabox, както и с широка 140-

сегментна задна гума, обърнати вилки 41 мм, съединител

A&S, LCD прибори от най-ново поколение и изцяло LED

осветление, MT-125 комбинира по неподражаем начин

усъвършенствани технологии с радикално оголен стил.

Двигател с обем 125 куб.см, с

променливо управление на

клапаните, съответстващ на Евро 5

Модерен и агресивен дизайн

Двойни габарити; LED фарове

Подпомагащ и изпреварващ

съединител

Спортна рама Deltabox с алуминиево

люлеещо се рамо

41 mm обърната предна вилка с

високи параметри на

спецификацията

Усъвършенствани отрицателни LCD

прибори

Мощен радиално монтиран преден

спирачен апарат

Преден спирачен диск с голям

диаметър от 292 мм

Широка 140-сегментна задна гума
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Тъмнината е Следващото ниво.
С динамичния си стил, оголен корпус и вълнуващо представяне, не е чудно, че моделите МТ на

Yamaha привлякоха толкова много водачи към Тъмната страна на Япония. Серията постоянно се

развива. Радикалният MT-125 е готов да внесе по-добро представяне, излъчване и адреналин в

класа 125.

С нов високотехнологичен двигател, съответстващ на Евро 5, както и компактна рама с изнесен

напред център на тежестта и агресивен MT дизайн от следващото поколение, този вълнуващ нов 125 е

единствен по рода си. И така, подгответе се да откриете тъмната си страна. Защото този олекотен

Hyper Naked ще преобрази света ви.

Изработен изцяло в традицията на MT, този спортен лек мотоциклет е най-доброто въведение в

преживяването Hyper Naked. Разберете какво е чувството да карате истински Майстор на въртящия

момент. И открийте Тъмната си страна.
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Мощен двигател с обем 125
куб.см, с VVA, съответстващ
на Евро 5

Новият усъвършенстван двигател с 4

клапана и течно охлаждане, с обем 125

куб.см, съответстващ на Евро 5, е

оборудван с ексклузивната система за

променливо управление на клапаните

(VVA) на Yamaha с два смукателни

клапана. Тази  ексклузивна технология,

вдъхновена от R125, позволява  на

високотехнологичния двигател да

предостави изключителна

висококачествена работа с голям

въртящ момент при ниски обороти,

което превръща MT-125 в  един от най-

добре представящите се мотоциклети  в

класа си.

Модерен и агресивен дизайн

Атлетичният корпус придава динамичен

вид, силно вдъхновен от моделите  MT с

по- голям обем на двигателя. Запазената

марка за стил с изнесен напред център

на тежестта, компактния резервоар за

гориво и късата задна част подчертават

агресивния вид на мотоциклета – а с

по-динамичната позиция на каране се

подгответе за най-вълнуващото

преживяване в  класа!

Дръзка предница с двойни
светлини

Никой друг лек мотоциклет няма

присъствието на пътя и заплашителното

излъчване на MT-125. Агресивните черти

на предницата и заплашителните  двойни

габарити излъчват хищнически поглед.

Свръхкомпактният единичен LED фар

излъчва ярък сноп светлина, която ви

позволява да виждате и да бъдете

виждани.

Подпомагащ и приплъзващ
съединител

Двигателят на MT-125 е оборудван с

подпомагащ и приплъзващ (A&S)

съединител със свръхлеко усещане на

лоста, който ви предоставя лесна

смяна на предавките. Освен че изисква

по-малко физически усилия от водача,

съединителят A&S прави

преминаването на по-ниска  предавка

още по-плавно и спомага за

предотвратяване блокирането на

задното колело – осигурявайки ви по-

голям контрол над вашия мотоциклет

MT.

Спортна рама Deltabox с
алуминиево люлеещо  се
рамо

Вдъхновената от R125 рама Deltabox и

алуминиевото люлеещо се рамо

предоставят леко и спортно

управление, както и впечатляващ

комфорт при по-високи скорости.

Геометрията е оптимизирана, за да

постигне централизиране на масата и

динамична позиция на каране.

Обърната предна вилка 41 мм
с висока спецификация

Обърнатите вилки с първокласно

качество и 41-милиметрови тръби

осигуряват отлично управление в

разнообразни условия, а плавното

окачване с ход 130 мм води до комфорт

при каране.
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Двигател

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

Кубатура 124 cc
Диаметър х ход 52,0 x 58,6 mm
Степен на сгъстяване 11,2 : 1
Максимална мощност 11,0 kW @ 10,000 rpm
Максимален въртящ  момент 11,5 Nm @ 8.000 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 2,1 L/100 km
CO2 emission 47 g/km
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 26º
Следа 95 mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Система на задното очакване Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 130 mm
Заден ход 110 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø 292 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Предна гума 100/80-17M/C 52S
Задна гума 140/70-17M/C 66S

Размери

Обща дължина 1.960 mm
Обща ширина 800 mm
Обща височина 1.065 mm
Височина на седалката 810 mm
Колесна база 1.325 mm
Минимален просвет 160 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

142 kg

Капацитет на горивен резервоар 11 L
Капацитет на маслен резервоар 1,05 L
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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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