XSR125

Zrodený pre
slobodného ducha
Aby ste mohli jazdiť na stroji XSR125, nemusíte byť
motocyklista. Pretože tento nový ľahký stroj je určený
špeciálne pre ľudí, ktorí by chceli prehodnotiť svoj život. A
ak – rovnako ako mnohí ďalší ľudia – aj vy hľadáte
alternatívne spôsoby prepravy, tento nový stroj Yamaha
vám ponúkne všetko, čo potrebujete.
Vďaka pohodlnej jazdnej polohe, jemnému odpruženiu a
svižnej odozve riadenia je na motocykli XSR125 radosť
jazdiť. Jeho výkonný 11 kW motor s objemom 125 cm3
plne vyhovuje norme EU5 na použitie v mnohých
mestských centrách* a je vybavený pokročilou
technológiou VVA od spoločnosti Yamaha, ktorá znižuje
emisie a spotrebu paliva. Jeho čistý neo-retro dizajn
pôsobí nadčasovo a nenápadne.
Rovnako ako každý model Yamaha má aj tento motocykel
XSR125 prémiové parametre pre prvotriedny zážitok z
jazdy a jeho spoľahlivosť a kvalita prevedenia nemajú
konkurenciu. Ak teda máte vodičské oprávnenie na
vedenie vozidiel kategórie B* alebo kategórie A, je čas
pripojiť sa k rodine Faster Sons a objaviť nový pocit

Najlepší motor v triede 125 cm3 EU5
Čistý a nadčasový štýl XSR
37 mm predné vidlice USD
Štýlové pneumatiky s terénnym vzorom
Špičkový LED svetlomet a zadné svetlo
Pevný a ľahký rám Deltabox
Prémiové detaily
Kruhový prístroj LCD

XSR125
Zrodený pre slobodného ducha
módnemu, cenovo dostupnému a zábavnému modelu XSR125. * V rozličných krajinách môžu existovať
rôzne obmedzenia v rámci príslušných právnych predpisov
Nový módny model XSR125 má všetko, čo potrebujete, aby ste na miesto dorazili rýchlejšie. Jeho
nadčasový vzhľad a atraktívne farby vyniknú všade, kam sa vydáte, a vďaka motoru s objemom 125
cm3 s plným výkonom 11 kW a svižnej odozve bude každá cesta do práce alebo do školy oveľa
zábavnejšia než cestovanie preplnenou hromadnou dopravou.
Je to najnovší motocykel radu Sport Heritage značky Yamaha, ktorý prichádza s prémiovou výbavou
zahŕňajúcou LED svetlá a prístrojový LCD panel rovnako ako modely XSR700 a XSR900 z tried s vyššou
kubatúrou – a navyše aj ľahký rám Deltabox a prednú vidlicu USD, ktoré zabezpečia istotu a pohodlie
počas jazdy.
V prípade nového modelu XSR125 ide predovšetkým o to, že sa stanete súčasťou štýlového a
jedinečného hnutia Yamaha Faster Sons, ktoré prináša celý balík oblečenia a príslušenstva
zodpovedajúcich vášmu štýlu. Táto cesta vás s istotou zavedie k novým dobrodružstvám, pri ktorých
zažijete viac zábavy a slobody. * V rozličných krajinách môžu existovať rôzne obmedzenia v rámci
príslušných právnych predpisov
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XSR125

Najlepší motor v triede 125 cm3
EU5

Čistý a nadčasový štýl XSR

Najlepší motor v danej triede s výkonom

XSR125 s výraznou horizontálnou líniou je

11 kW – čo je maximálny povolený výkon v

ovplyvnený modelmi Yamaha XSR700 a

kategórii A1 – je rovnaký ako v prípade

XSR900 Sport Heritage s väčšou

modelov MT-125 a YZF-R125, pričom je

kubatúrou. Model XSR125 spája retro

vybavený prepracovaným systémom

dizajnové prvky, ako je zaoblená palivová

variabilného riadenia ventilov (VVA) od

nádrž, dlhé ploché sedadlo a kruhové

spoločnosti Yamaha, ktorý zaisťuje

svetlá, s tými najmodernejšími

optimálny výkon a krútiaci moment

technológiami motora a podvozka. Vzdáva

potrebný na vysoký výkon a svižné

tak hold minulosti a zároveň hľadí do

zrýchlenie. Konštrukcia plne kompatibilná

budúcnosti.

Čistý a nadčasový štýl Faster Sons stroja

37 mm predné vidlice USD
Predná vidlica USD s priemerom 37 mm a
čisto čiernou povrchovou úpravou zladenou s
farbou rámu a kolies, ktorá podčiarkuje
skvelý retro štýl, vám zaistí plynulú jazdu s
istotou. Spolu s rámom Deltabox, 17palcovými kolesami, rázvorom 1 330 mm a
výškou sedadla 815 mm je aj vďaka
prispôsobiteľnému podvozku model XSR125
ideálnym strojom pre každého jazdca.

s normou EU5 zaisťuje minimálne emisie.

Štýlové pneumatiky s terénnym
vzorom

Špičkový LED svetlomet a
zadné svetlo

Ľahké desaťlúčové disky zo zliatiny

Okrúhly predný svetlomet v klasickom

modelu XSR125 sú vybavené výborne

štýle a okrúhle zadné svetlo sú dokonalým

vyzerajúcimi pneumatikami s terénnym

príkladom toho, ako sa v tomto modeli

vzorom, ktoré zaisťujú dostatočnú trakciu.

XSR125 snúbi retro štýl s tými

Kombinácia zadnej pneumatiky 140/70-17

najmodernejšími technológiami. Celá

a prednej pneumatiky 110/70-17 prináša

zostava LED svetlometov spotrebuje

istotu a predvídateľnosť pri jazde, čo z

podstatne menej energie než bežné svetlá

tohto svižného ľahkého stroja robí jeden z

a zároveň poskytuje oveľa jasnejšie

najlepších spôsobov na jazdu po meste.

osvetlenie, mení noc v deň – zatiaľ čo
kompaktné zadné LED svetlo dodáva
zadnej časti motocykla úhľadný a čistý
vzhľad.

www.yamaha-motor.eu

Pevný a ľahký rám Deltabox
Modely Yamaha s objemom 125 cm3 sa od
ostatných motocyklov tejto triedy líšia
rámom Deltabox. Táto vyspelá konštrukcia,
ktorá sa vyznačuje dvojitými vzperami
vedenými v priamej línii od hlavy riadenia k
čapu výkyvnej vidlice na zaistenie
optimálnej pevnosti, zabezpečí presné a
predvídateľné ovládanie a jednoduché
riadenie s dôrazom na maximálnu istotu
jazdy.

XSR125
Motor
Typ motora
Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih
Kompresný pomer
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka
Koncový prevod
Spotreba paliva
CO2 emisie
Karburátor

Kapalinou chlazený;SOHC;Jednoválec;4taktní
124 cm3
52,0 x 58,6 mm
11.2 : 1
11,0 kW @ 10 000 ot./min
11,5 Nm @ 8 000 ot./min
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá;vícelamelová
TCI
Elektrický
stály záber;6 rýchlostná
Reťaz
2.1 L/100 km
47 g/km
Elektronické vstřikování paliva

Podvozok
Rám
Predný zdvih
Uhol sklonu
Systém zadného odpruženia
Systém predného odpruženia
Predná zdvih
Zadný zdvih
Predná brzda
Zadná brzda
Predná pneumatika
Zadná pneumatika

Diamond
26º
95 mm
Obrátená teleskopická vidlica, Ø 37 mm
kyvná vidlica
130 mm
110 mm
Hydraulická, jednokotúčová, Ø 267 mm
Hydraulická, jednokotúčová, Ø 220 mm
110/70-17
140/70-17

Rozmery
Celková dĺžka
Celková šírka
Celková výška
Výška sedadla
Rázvor kolies
Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

1 960 mm
800 mm
1 065 mm
815
1 330 mm
160 mm
140 kg
11 litrov
1,05 litra
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XSR125
Všetky akčné zábery boli zachytené v povolenej oblasti.
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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