MT-125

Darkness is the Next
Level.
Zelfs wanneer de agressief vormgegeven MT-125
gewoon in de garage staat, heeft hij karakter te over.
Opvallende twin-eye contourverlichting geeft deze
lichtgewicht Hyper Naked de meest intimiderende
voorkant in zijn categorie. Het krachtige "mass-forward"
kuipwerk lijkt klaar om elk moment aan te vallen.
Zodra je op weg bent, zul je versteld staan van zijn
prestaties. De high tech functies van de 125cc viertakt
EU5-motor omvatten Yamaha's exclusieve
koppelverhogende VVA-systeem dat bij lage
toerentallen een indrukwekkende respons genereert
voor een verblu ende acceleratie en opwindende,
uitstekende prestaties.
De MT-125 is uitgerust met een Deltabox frame en met
een brede 140 mm achterband, een 41 mm upside-down
voorvork, een A&S-koppeling, een geavanceerd LCDinstrumentenpaneel en volledige LED-verlichting, en
combineert als geen ander geavanceerde technologie
met radicale Naked stijl.

125cc EU5-motor met Variable Valve
Actuation
Modern en agressief kuipwerk
Dubbele lichten; LED-koplamp
Slip-assistkoppeling
Sportief Deltabox-frame met
aluminium swingarm
Hoogwaardige Ø 41 mm upside-down
voorvork
Geavanceerde negatieve LCDinstrumenten
Krachtige radiaal gemonteerde
remklauw vooraan
Schijfrem vooraan met grote diameter
292 mm
Brede 140 mm achterband

MT-125
Darkness is the Next Level.
Met hun dynamische stijl, naakte carrosserie en opwindende prestaties verbaast het absoluut niet
dat de MT-modellen van Yamaha zo veel rijders hebben aangetrokken tot de Dark Side of Japan. De
stamboom evolueert voortdurend. De radicale MT-125 is klaar om nog meer prestaties, karakter en
adrenaline in de 125-klasse te brengen.
Met een high-tech EU5-conforme motor, een compact "mass-forward" kuipwerk en een agressief
volgende-generatie MT-ontwerp is deze opwindende 125 een absoluut uniek geval. Maak je klaar
om de Dark rider in je naar boven te halen. Deze lichtgewicht Hyper Naked zal een nieuwe wereld
voor je openen.
Dit sportief lichtgewicht gebouwd met puur MT-DNA is de ultieme kennismaking met de Hyper
Naked motorervaring. Ontdek hoe het voelt om te rijden op een echte Master of Torque. En haal de
rebel in je naar boven.

MT-125

Krachtige 125cc EU5-conforme
motor met VVA

Modern en agressief kuipwerk
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Opvallende twin-eye koplampen
Geen andere lichtgewicht heeft de
aanwezigheid op de weg en het
intimiderende karakter van de MT-125. Zijn
agressieve voorkant bevat twin-eye
contourverlichting met een dreigende look
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Slip-assistkoppeling
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Hoogwaardige 41 mm upsidedown voorvork
De hoogwaardige upside-down voorvorken
met buizen van 41 mm zorgen voor een
uitstekende besturing in verschillende
rijomstandigheden en bieden een soepele en
responsieve veerweg van 130 mm voor een
comfortabele rit.

MT-125
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Fuel consumption
CO2 emission
Carburator

EURO5;4-takt;Vloeistofgekoeld;SOHC;1-cilinder
124 cc
52,0 x 58,6 mm
11.2 : 1
11,0 kW bij 10.000 tpm
11,5 Nm bij 8.000 tpm
Oliecarter
Nat;Meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
2.1 L/100 km
47 g/km
Elektronische brandsto njectie

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Diamantvormig
26º
95 mm
Upside-down telescopische voorvork, Ø41 mm
Swingarm;(type draagarmophanging)
130 mm
110 mm
Hydraulische enkele schijfrem, Ø 292 mm
Hydraulische enkele schijfrem, Ø 220 mm
100/80-17M/C 52S
140/70-17M/C 66S

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

1.960 mm
800 mm
1.065 mm
810 mm
1.325 mm
160 mm
142 kg
11 liter
1,05 liter

MT-125
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 je Yamaha
dealer voor meer informatie.

