
Διασκέδαση για έναν,
διασκέδαση για όλους.
Σχεδιασμένη για μεγαλύτερα παιδιά που μπορεί να

μεταβαίνουν από τη μεσαίου μεγέθους TT-R110 – καθώς και

για ενήλικες που θέλουν μια ελαφριά και εύκολη στη

συντήρηση απολαυστική μοτοσυκλέτα – η TT-R125 είναι η πιο

ισχυρή μοτοσυκλέτα στη σειρά TT-R.

Οι παιδικές μοτοσυκλέτες της Yamaha προσφέρουν το

προνόμιο στα παιδιά αλλά και στις οικογένειές τους να

νιώθουν μοναδική απόλαυση και ενθουσιασμό, για πολλά

χρόνια. Κάθε μοτοσυκλέτα της σειράς έχει σχεδιαστεί

προκειμένου να είναι εύκολη στη χρήση και απλή στη

συντήρηση, και με μια γκάμα μοτοσυκλετών διαφορετικού

μεγέθους, υπάρχει ένα μοντέλο που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε

ηλικία από 4 ετών και άνω.

Διαθέτοντας κιβώτιο 5 ταχυτήτων ομαλής αλλαγής και

χειροκίνητο συμπλέκτη, η TT-R125 είναι η ιδανική

μοτοσυκλέτα για την ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων

χειρισμού μηχανών για το μέλλον. Στη διάθεση του αναβάτη

βρίσκονται επίσης πολλά από τα κορυφαία χαρακτηριστικά

που σχετίζονται με τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες…

Κομψή εξωτερική σχεδίαση Icon Blue

τύπου motocross

Ιδανική για νεαρούς και ενήλικες που

αναζητούν διασκέδαση στο χώμα

Κορυφαία τετράχρονη μοτοσυκλέτα

εκτός δρόμου 125c c

Ανάρτηση μεγάλης διαδρομής εμπρός

και πίσω

Μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων και

ηλεκτρική μίζα

Ισχυρά μπροστινά και πίσω φρένα

Εύκολη πρόσβαση χάρη στο χαμηλό

ύψος της σέλας

Κινητήρας που χρειάζεται ελάχιστη

συντήρηση
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Διασκέδαση για έναν, διασκέδαση για
όλους.
motocross της Yamaha, όπως είναι το μπροστινό δισκόφρενο, η ηλεκτρική μίζα και το ελαφρύ πλαίσιο. Έτσι η

TT-R125 είναι κατάλληλη για σκληρό έδαφος και – όπως όλα τα μοντέλα TTR – η ποιότητα και η αξιοπιστία της

Yamaha περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Με ανάρτηση μεγάλης διαδρομής, μπροστινό δισκόφρενο και σκληρή εξωτερική σχεδίαση τύπου motocross,

η στιβαρή TT-R125 είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα για νεαρούς και ενήλικες αναβάτες που θέλουν μια

απολαυστική και εύκολη στη συντήρηση, μοτοσυκλέτα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε

έδαφος.

Στην καρδιά αυτής της ανθεκτικής o -road μοτοσυκλέτας υπάρχει ένας αερόψυκτος 4-χρονος κινητήρας 125

κ.εκ. μικρών διαστάσεων, που παρέχει άφθονη ομαλή και ελεγχόμενη ισχύ. Η ηλεκτρική μίζα διευκολύνει την

εκκίνηση και το 5-τάχυτο κιβώτιο σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την μέγιστη απόλαυση της ΤΤ-R125L –

όπου κι αν βρεθείτε.

Οι εντυπωσιακές προδιαγραφές περιλαμβάνουν μπροστινή και πίσω ανάρτηση μεγάλης διαδρομής για

ομαλό και αξιόπιστο χειρισμό – καθώς και μπροστινό δισκόφρενο 220 χλστ., εξωτερική σχεδίαση από

πολυπροπυλένιο για αντοχή στις προσκρούσεις, μπροστινό τροχό 19 ιντσών και πίσω τροχό 16 ιντσών με

τρακτερωτά ελαστικά. Ας ξεκινήσει η διασκέδαση!

TT-R125



4-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ.
με κιβώτιο 5 ταχυτήτων

Χάρη στον 4-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ., η

TT-R125 παρέχει άφθονη ισχύ για ομαλή

οδήγηση στο χώμα. Ως αερόψυκτος, αυτός

ο ζωηρός μικρός κινητήρας χρειάζεται

σχετικά απλή συντήρηση και με κιβώτιο 5

ταχυτήτων και μηχανικό συμπλέκτη, τα δύο

μοντέλα προετοιμάζουν τον αναβάτη για

την ημέρα που θα κάνει την μετάβαση σε

μια μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα.

Στιβαρή ανάρτηση μεγάλης
διαδρομής μπροστά και πίσω

Ρίξτε μια ματιά στο ατσάλινο πλαίσιο μικρών

διαστάσεων και στο στιβαρό σύστημα

ανάρτησης και θα καταλάβετε ότι πρόκειται

για μια εξαιρετική εκτός δρόμου

μοτοσυκλέτα. Το στιβαρό πιρούνι

προσφέρει εντυπωσιακή διαδρομή 180

χλστ. στον τροχό, ενώ η πίσω ανάρτηση με

μοχλικό παρέχει εύρος κίνησης 168 χλστ.

έτσι ώστε η ΤΤ- R125 να μπορεί να

ανταπεξέρχεται σε πολύ σκληρό έδαφος.

Μπροστινό δισκόφρενο και
πίσω ταμπούρο

Προκειμένου να χειρίζεστε τις ζωηρές

επιδόσεις της ΤΤ- R125, η μοτοσυκλέτα

διαθέτει ένα αποδοτικό μπροστινό

δισκόφρενο διαμέτρου 220 χλστ. το οποίο

επιτρέπει στον αναβάτη να ελαττώνει

ταχύτητα με ελάχιστη προσπάθεια. Ένα

φρένο με ταμπούρα 110 χλστ. παρέχει ομαλή

ισχύ πέδησης στο πίσω μέρος και, για καλή

πρόσφυση στο χώμα, η ΤΤ- R125 διαθέτει ένα

φαρδύ πίσω ελαστικό 90 χλστ.

Ελαφριά και ανθεκτική
εξωτερική σχεδίαση Icon Blue,
εμπνευσμένη από την ΥΖ

Η κομψή εξωτερική σχεδίαση της ΤΤ- R125

είναι εμπνευσμένη από τις μοτοσυκλέτες

YZ που πρωταγωνιστούν στο MXGP. Τα

πάνελ του ρεζερβουάρ και τα πλαϊνά

καπάκια είναι κατασκευασμένα από

πολυπροπυλένιο που συνδυάζει χαμηλό

βάρος με υψηλή αντοχή και είναι εξαιρετικά

ανθεκτικά σε σκληρές συνθήκες. Με

φινίρισμα Icon Blue, η TT-R125 έχει τη

γνήσια εμφάνιση αγωνιστικής

μοτοσυκλέτας.

Τροχοί μεγάλης διαμέτρου

Για να συμπληρωθεί το στιβαρό πλαίσιο και

το σύστημα ανάρτησης μεγάλης διαδρομής,

η ΤΤ- R125 είναι εξοπλισμένη με μπροστινό

τροχό 19 ιντσών και πίσω τροχό  16 ιντσών.

Αυτή η μεγάλη διάμετρος παρέχει

μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και

επιτρέπει στην ΤΤ- R125 να κινείται σε

ανώμαλες επιφάνειες εκτός δρόμου – για

πιο απολαυστική οδήγηση.

Επιδόσεις φιλικές προς τον
αναβάτη

Η TT-R125 διαθέτει έναν συνδυασμό

πρωτοπόρου σχεδιασμού motocross,

φιλικών προς τον αναβάτη επιδόσεων και

σέλας χαμηλού ύψους, που την καθιστούν

ιδανική για νεαρούς αναβάτες που θέλουν να

αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στην εκτός

δρόμου οδήγηση. Χάρη στο κιβώτιο 5

ταχυτήτων, τους τροχούς μεγάλης διαμέτρου,

το πλαίσιο YZ και την ηλεκτρική μίζα, η TT-

R125 προσφέρει την εμπειρία οδήγησης μιας

μεγάλης μοτοσυκλέτας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Μονοκύλινδρος, Τετράχρονος, Αερόψυκτος,
Διβάλβιδος, SOHC

Κυβισμός 124cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 54,0 x 54,0 mm
Σχέση συμπίεσης 10,0 : 1
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Τροφοδοσία Mikuni VM20/1

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 28º30
Ίχνος 107 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 180 mm
Διαδρομή πίσω 168 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic Disc, Ø220 mm
Πίσω φρένο Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
Εμπρός ελαστικό 70/100-19 42M
Πίσω ελαστικό 90/100-16 52M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1.885 mm
Συνολικό πλάτος 795 mm
Συνολικό ύψος 1.085 mm
Ύψος σέλας 805 mm
Μεταξόνιο 1.270 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 295 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 90 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 6,0 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1,2 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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