
The choice of future
champions.
Lige nu er YZ125 det rigtige valg for kommende mestre.

YZ125'erens slanke, nye bodywork, super-adrætte

chassis og  ade sæde giver dig mulighed for hurtigt at

 ytte din vægt for total kontrol – og med dens

nydesignede 125 cc motor, kraftfulde nye bremsesystem

og topmoderne a jedring er den bestemt for

victorYZone!

Når du sigter mod toppen, har du brug for den rigtige

motorcykel, der kan give dig de præstationer, du har

brug for, for at vise, at du er en vinder. Med en endnu

kraftigere 125 cc 2-takts motor med helt nye indvendige

motorkomponenter, samt en nydesignet YPVS og en ny

Keihin powerjet-karburator der giver eksplosiv

acceleration, og med en bedre skiftende 6-trins

gearkasse og ændrede gearudvekslinger, som hjælper

med at skære vigtige sekunder af dine omgangstider,

giver den nye YZ125 fremtidens professionelle kørere

den ekstra performance de har brug for for at slå deres

navn fast.

Og hvis du virkelig mener det alvorligt med at komme

Mere power og bedre adræthed

Nyt, atletisk, ultraslankt bodywork

Ny Keihin Powerjet-karburator med

TPS

Godt skiftende 6-trins gearkasse

Høje ektivt luftindtag

Racingudviklet ergonomi

KYB a jedring, klassens bedste

Kraftigt bremsesystem

Nyt bagstel

Ny generation farver og gra k

YZ125



The choice of future champions.
Europe Cup program vejen frem. Det er her, morgendagens stjerner får chancen for at kvali cere sig

til bLU cRU Europe Cup SuperFinalen, og det er stedet, hvor vindere kan tage deres første skridt hen

imod en professionel karriere.

Den nye YZ125 er den hurtigste, letteste og mest adrætte 125 cc produktionsmotocrosscykel,

Yamaha nogensinde har bygget. Denne vindende 2-takter er helt nydesignet for at give dig stærkere

og mere brugbar power – og det ultraslanke chassis er udstyret med kraftige bremser og ra neret

a jedring, som præsterer det der skal til for at du kan komme på podiet.

Med helt nye indvendige motorkomponenter, samt et redesignet YPVS (Yamaha Power Valve

System), og en ny Keihin powerjet karburator for eksplosiv acceleration, udvikler YZ125'eren en

højere tope ekt som holder dig i front - og en bedre skiftende 6-trins gearkasse og ændrede

udvekslinger hjælper med at skære vigtige sekunder af dine omgangstider.

Dens skarpe, nye bodywork er slankere end nogensinde før, hvilket giver dig øget kontrol på jorden

og i luften – og det  adere sæde og nye sidenummerplader gør det nemmere for dig at bevæge dig

rundt på motorcyklen når du bremser og accelererer. YZ125'eren giver dig mere power og øget

smidighed – nu skal du blot tilføje dine evner og forberede dig på at træde ind i victorYZone!
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Mere power og mere letkørt

Den helt nye 125 cc 2-takts motor er den

kraftigste motor der nogensinde er blevet

brugt i en YZ125, og den har mere e ekt

fra mellemområdet og op, hvilket gør den

mere letkørt . Dette er opnået ved at

udvikle et helt nyt topstykke, stempel og

cylinder, plejlstang, krumtap, YPVS samt

ved at redesigne andre vigtige

komponenter.

Nyt, atletisk, ultraslankt
bodywork

Bodyworket er det slankeste nogensinde,

med området mellem kørerens knæ 36 mm

smallere end på den tidligere model, og

det atletiske og moderne design

understreger YZ125'erens lethed og

kompakthed. De reducerede dimensioner

gør det nemmere for køreren at  ytte sin

kropsvægt rundt og forstærker følelsen af

adræthed.

Keihin Powerjet-karburator

YZ125'eren er udstyret med en 38,1 mm

Keihin PWK karburator med solenoide-

styret Powerjet som leverer øjeblikkelig

ekstra brændstofblanding, hvilket sikrer

endnu bedre præstationer, en stor fordel når

starten går og når man accelererer ud af

sving. Og den nye TPS (Throttle Position

Sensor) og 3D map-styret CDI sikrer

optimeret tændingstiming, mens den nye V-

Force reedventil giver optimal

indsugningse ektivitet ved alle

omdrejninger.

Godt skiftende 6-trins
gearkasse

Gearkassen er blevet redesignet og har

nye komponenter for at håndtere

YZ125'erens drastisk øgede maksimale

e ekt, og en redesignet skiftemekanisme

giver bedre gearskifte. Det sekundære

reduktionsforhold er lidt øget med brugen

af et 13/49 for-/bagkædehjul, og for at

gøre den mere letkørt er

udvekslingsforholdet i 5. og 6. gear

reduceret en anelse.

Høje ektivt luftindtag

Efter omfattende tests har Yamahas

ingeniører udviklet et nyt

luftindtagsystem. Hele området omkring

luft lterkassen er blevet nydesignet,

inklusive sædebunden, bagstellet og

sidenummerpladerne, for at reducere

luftmodstanden og yde et væsentligt

bidrag til øget luftindtagse ektivitet.

Racingudviklet ergonomi

Motore ekt er blot ét element i det at

være konkurrencedygtig – evnen til at

håndtere motore ekten e ektivt og have

fuld kontrol over chassiset er også af

afgørende betydning. Et nyt, meget  adere

sæde som er lavere foran og højere bagved,

samt den nye slankere tank og de smallere

køler apper gør det meget nemmere at

 ytte din vægt rundt på motorcyklen, når du

bremser, accelererer og drejer.
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Motor

Motortype
Væskekølet, 2-takts, Fremadlænet enkelt cylinder,
Membran-ventil

Slagvolumen 125cc
Boring x slaglængde 54,0 x 54,5 mm
Kompressionsforhold 8,2-10,1 : 1
Smøresystem Forblanding
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem CDI
Startersystem Kick
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Keihin PWK38S/1

Stel

Stel Semi-dobbeltramme
Styrehjulsvinkel 26º
Efterløb 109 mm
A jedringssystem for Upside-down telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 300 mm
Vandring bag 315 mm
Forbremse Hydraulic single disc, Ø270 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø240 mm
Fordæk 80/100-21 51M
Bagdæk 100/90-19 57M

Dimensioner

Samlet længde 2.135 mm
Samlet bredde 825 mm
Samlet højde 1.295 mm
Sædehøjde 975 mm
Hjulafstand 1.440 mm
Min. frihøjde 365 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 95 kg
Tankkapacitet 7,0 L
Olietankkapacitet 0,7 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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