
Temnota predstavuje
ďalšiu úroveň.
Aj keď stojí, agresívny štýl motocykla MT-125 má naozaj

silný charakter. Výrazné dvojité obrysové svetlá dodávajú

tomuto ľahkému stroju kategórie Hyper Naked ten

najhrozivejší vzhľad v danej kategórii. Vypracovaná

karoséria s ťažiskom vpredu vyzerá, akoby sa na vás

každú chvíľu chystala zaútočiť.

Len čo vyrazíte, výkon stroja vás dokonale ohúri.

Vysokovýkonný štvortaktný motor s objemom 125 cm3

vyhovujúci norme EU5 je vybavený exkluzívnym systémom

VVA od spoločnosti Yamaha, ktorý slúži na zvýšenie

krútiaceho momentu a prináša pôsobivú odozvu pri

nízkych otáčkach, čím zaistí vzrušujúce zrýchlenie a

úžasný špičkový výkon.

Model MT-125 je vybavený rámom Deltabox a širokou

zadnou pneumatikou s prierezom 140 mm, 41 mm

obrátenými vidlicami, najmodernejšími prístrojmi LCD a

úplným osvetlením LED. MT-125 spája prepracovanú

technológiu s radikálnym štýlom odstrojeného

motocykla tak, ako sa to ešte nikomu nepodarilo.

Motor s objemom 125 cm3 so

systémom VVA (Variable Valve

Actuation) vyhovujúci norme EU5

Moderný a agresívny dizajn karosérie

Dvojité obrysové svetlá; LED svetlomet

Klzná spojka A & S

Športový rám Deltabox a hliníkové

výkyvné rameno

Špičkové obrátené 41 mm vidlice

Prepracované negatívne LCD prístroje

Výkonný predný brzdový strmeň s

radiálnym uchytením

Predná kotúčová brzda s veľkým

priemerom 292 mm

Široká zadná pneumatika s prierezom

140 mm
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Temnota predstavuje ďalšiu úroveň.
Nie je prekvapením, že odstrojené modely MT Yamaha s dynamickým štýlom a vzrušujúcim výkonom

prilákali toľko jazdcov na temnú stranu Japonska. Tieto stroje sa sústavne vyvíjajú. Prelomový model

MT-125 je pripravený priniesť do triedy 125 ešte viac výkonu, charakteru a adrenalínu.

Tento vzrušujúci model triedy 125 prináša nový špičkový motor vyhovujúci norme EU5, rovnako ako

kompaktnú karosériu s ťažiskom vpredu a agresívny dizajn radu MT novej generácie. Pripravte sa na

to, že v sebe objavíte temného jazdca. Pretože tento ľahký stroj kategórie Hyper Naked zmení váš

pohľad na svet.

Tento ľahký športový stroj vychádza z čistej DNA radu MT a je dokonalým úvodom do sveta jazdy na

motocykloch kategórie Hyper Naked. Zistite, aké to je jazdiť na skutočnom majstrovi krútiaceho

momentu. A objavte svoju temnú stránku.
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Výkonný motor s objemom
125 cm3 s VVA spĺňajúci
požiadavky normy EU5

So stikovaný 4-ventilový motor modelu

MT-125 vyhovujúci norme EU5 je chladený

kvapalinou a vybavený exkluzívnym

systémom Yamaha Variable Valve

Actuation (VVA) s dvoma vačkami sacieho

ventilu. Táto exkluzívna technológia

vychádza z modelu R125 a umožňuje

špičkovému motoru poskytovať vynikajúci

špičkový výkon spolu s vysokým krútiacim

momentom pri nižších otáčkach, vďaka

čomu je model MT-125 jedným z

najsilnejších v danej kategórii.

Moderný a agresívny dizajn
karosérie

Športovo pôsobiaca karoséria dodáva

stroju dynamický vzhľad výrazne

ovplyvnený modelmi MT s väčšou

kapacitou. Charakteristický štýl stroja s

ťažiskom posunutým dopredu,

kompaktnou palivovou nádržou a krátkou

zadnou časťou zdôrazňuje agresívny

charakter stroja. A vďaka dynamickej

polohe pri jazde by ste sa radšej mali

pripraviť na tú najúžasnejšiu jazdu v danej

triede.

Odvážna predná časť s dvomi
svetlometmi

Žiadny iný ľahký stroj nepôsobí v uliciach

takým výrazným dojmom a nemá taký

hrozivý charakter ako model MT-125. Jeho

agresívna predná časť je vybavená hrozivými

dvojitými obrysovými svetlami, ktoré pôsobia

hrozivo ako oči dravca. Ultra kompaktný

jediný LED svetlomet vyžaruje intenzívny

svetelný lúč, ktorý vám umožní vidieť a byť

videní.

Klzná spojka A & S

Motor modelu MT-125 je vybavený klznou

spojkou A&S, ktorá prináša mimoriadnu

citlivosť páky a umožňuje jednoduché

radenie prevodových stupňov. Spojka A&S

vyžaduje od jazdca menej fyzickej sily a

okrem toho funguje plynulejšie a pomáha

predchádzať blokovaniu zadných kolies –

poskytuje väčšiu kontrolu nad vaším

motocyklom radu MT.

Športový rám Deltabox a
hliníkové výkyvné rameno

Rám Deltabox odvodený od modelu R125

a hliníkové výkyvné rameno umožňujú

ľahké a športové riadenie, ako aj pôsobivé

pohodlie pri vyšších rýchlostiach.

Geometria je optimalizovaná na

dosiahnutie centralizácie hmotnosti a

dynamickej jazdnej polohy.

Špičkové obrátené 41 mm vidlice

Obrátené vidlice špičkovej kvality vybavené

41 mm rúrkami zaisťujú vynikajúcu

ovládateľnosť pri celom rade rôznych

jazdných podmienok a ponúkajú 130 mm

plynulého a citlivého pohybu odpruženia

kolies na pohodlnú jazdu.
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Motor

Typ motora
EURO5, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC,
Jednoválec

Zdvihový objem 124 cc
Vŕtanie x zdvih 52,0 x 58,6 mm
Kompresný pomer 11,2 : 1
Maximálny výkon 11,0 kW @ 10,000 rpm
Maximálny krútiaci moment 11,5 Nm @ 8.000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 2,1 L/100 km
CO2 emisie 47 g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 26º
Uhol sklonu 95 mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 110 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø 292 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Predná pneumatika 100/80-17M/C 52S
Zadná pneumatika 140/70-17M/C 66S

Rozmery

Celková dĺžka 1.960 mm
Celková šírka 800 mm
Celková výška 1.065 mm
Výška sedadla 810 mm
Rázvor kolies 1.325 mm
Minimálna svetlá výška 160 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 142 kg
Kapacita palivové nádrže 11 L
Kapacita olejové nádrže 1,05 L
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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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