
Szórakozás egynek,
szórakozás
mindenkinek!
A TT-R125 a TT-R sorozat legerősebb kerékpárja, amelyet

olyan idősebb gyermekek számára terveztek, akik

kinőtték a közepes méretű TT-R110 motort – valamint

azoknak a felnőtteknek, akik könnyű és könnyen

karbantartható hobbimotorra vágynak.

A Yamaha gyerekkerékpárjai régóta fertőzik meg a

gyermekeket és családjukat a motorozás mókájával és

izgalmával. A sorozat minden kerékpárját úgy terveztük,

hogy könnyen használható és egyszerűen

karbantartható legyen, és egy sor különböző méretű

kerékpár rendelkezésre állásának köszönhetően 4 éves

kortól minden korosztály talál magának megfelelő

modellt.

Az egyenletesen váltó, 5 sebességes sebességváltóval

és kézi tengelykapcsolóval rendelkező TT-R125 ideális

kerékpár a leendő gépkezelési készségek

fejlesztéséhez. A Yamaha nagyobb krosszmotorjaira

jellemző számos nagy teljesítményű jellemzőivel is

rendelkezik, beleértve az első tárcsaféket, az

Stílusos Icon Blue motokrossz stílusú

karosszéria

Tökéletes a terepi élményt kereső

 atalok és felnőttek számára

Top-of-the-range 125cc 4-stroke o -

road fun bike

Hosszú rugóutas első és hátsó

felfüggesztés

Manuális, 5 sebességes sebváltó és

elektromos indító

Erőteljes első és hátsó fékek

Könnyű hozzáférés az alacsony

ülésmagasságnak köszönhetően

Kevés karbantartást igénylő motor
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karosszériát. Így a TT-R125 nehéz terepen is megállja a helyét, és mint minden TTR modellnél, úgy itt

is alapfelszereltség a Yamaha minősége és a megbízhatósága.

A hosszú rugóutas felfüggesztéssel, első tárcsafékkel és kemény motokrossz stílusú karosszériával

felszerelt, strapabíró TT-R125 ideális motor a  atal és a felnőtt versenyzők számára, akik élvezetes és

könnyen karbantartható motort keresnek, amely bármilyen terepen megállja a helyét.

Ennek a tartós terepmotornak a szívében egy kompakt, léghűtéses, 125 cm³-es, 4 ütemű motor

található, amely egyenletes és szabályozható teljesítmény biztosít. Az elektromos indítónak

köszönhetően könnyű mozgásba hozni, az 5 fokozatú sebességváltó pedig maximális élvezetet

garantál a TT-R125-vel – bárhová is menj.

Izgalmas speci kációjához tartozik a hosszú rugóutas első és hátsó felfüggesztés is az egyenletes és

magabiztos kezelhetőség érdekében – egy 220 mm-es első tárcsafék, ütésálló polipropilén

karosszéria, valamint egy 16 colos első kerék és egy 19 colos hátsó kerék rücskös gumiabroncsokkal.

Kezdődjön a móka!
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125 cm³-es, 4 ütemű motor 5
sebességes sebváltóval

A 125 cm³-es, 4 ütemű motorral hajtott

TT-R125 egyenletes teljesítményt nyújt a

lendületes terepmotorozáshoz. Mivel

léghűtéses, ez az ütős kis motor

viszonylag kevés karbantartást igényel, és

az 5 sebességes sebváltóval és manuális

kuplunggal mindkét modell arra a napra

készíti fel a motorost, amikor valódi

nagymotorra vált majd.

Ellenálló, hosszú rugóutas első
és hátsó felfüggesztés

Vess egy pillantást a kompakt acélvázra

és a masszív felfüggesztési rendszerre, és

láthatod, hogy ez egy valóban strapabíró

terepmotor. A masszív első villák

lenyűgöző, 180 mm-es rugóutat

biztosítanak, míg a lengőkaros hátsó

felfüggesztés 168 mm-es mozgást

biztosít, így a TT-R125 a valóban kemény

terepeken is megállja a helyét.

Első tárcsafék és hátsó dob

A TT-R125 ütős teljesítményének

kezeléséhez a motor hatékony, 220 mm

átmérőjű első tárcsafékkel van felszerelve,

amely lehetővé teszi, hogy a motoros

minimális erőfeszítéssel csökkentse

sebességét. A 110 mm-es dobfék

egyenletes fékerőt biztosít hátul, a kiváló

tapadást a terepen pedig a TT-R125 vaskos,

90-es hátsó gumiabroncsai biztosítják.

Könnyű és erős, YZ-ihlette Icon
Blue karosszéria

A TT-R125 stílusos karosszériáját az

MXGP győztes YZ motokrossz kerékpárok

ihlették. A tartós polipropilénből készült,

amely egyesíti az alacsony súlyt és a nagy

szilárdságot, a sárvédők, a tartálypanelek

és az oldalidomok is úgy vannak

kialakítva, hogy az igazán kemény

kiképzést is jól bírják. És az Icon Blue

fényezéssel a TT-R125 valódi versenymotor

képét idézi.

Nagy átmérőjű kerekek

A masszív váz és a hosszú rugóutas

felfüggesztési rendszer kiegészítéseként

a TT-R125 19 colos első kerékkel és 16

colos hátsó kerékkel van felszerelve. Ez a

nagy átmérő nagyobb hasmagasságot

biztosít, és lehetővé teszi, hogy a TT-R125

egyenetlen terepfelületekkel is jól

megbirkózzon az élvezetes motorozás

érdekében.

Motoros-barát teljesítmény

A TT-R125 a győztes motokrossz stílust

kombinálja a felhasználóbarát

teljesítménnyel és alacsony

ülésmagassággal, így ideális azon  atal

versenyzők számára, akik értékes

tereptapasztalatot szeretnének szerezni. Az

5 sebességes sebváltóval, a nagy átmérőjű

kerekekkel és YZ típusú karosszériával az

elektromos indítású TT-R125 valódi

„nagymotoros” élményt nyújt.
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Motor

Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, 2 szelepes, SOHC
Lökettérfogat 124cc
Furat x löket 54,0 x 54,0 mm
Kompresszióviszony 10,0 : 1
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás CDI
Indítás Elektromos és berúgós
Váltó Állandó áttételű, 5 sebességes
Kihajtás Láncos
Karburátor Mikuni VM20/1

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 28º30
Utánfutás 107 mm
Első felfüggesztés Telescopic forks
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, karos felfüggesztés
Első rugóút 180 mm
Hátsó rugóút 168 mm
Első fék Hydraulic Disc, Ø220 mm
Hátsó fék Mechanical leading trailing drum brake, Ø110 mm
Első gumi 70/100-19 42M
Hátsó gumi 90/100-16 52M

Méretek

Teljes hossz 1.885 mm
Teljes szélesség 795 mm
Teljes magasság 1.085 mm
Ülésmagasság 805 mm
Tengelytáv 1.270 mm
Minimális hasmagasság 295 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 90 kg
Üzemanyagtank kapacitása 6,0 L
Olajtank kapacitása 1,2 L
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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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