
The choice of future
champions.
Akkurat nå er YZ125 de fremtidige mesternes

foretrukne motorsykkel. YZ125-modellens slanke nye

karosseri, kjempesmidige chassis med høye

spesi kasjoner og  ate sete, lar deg  ytte kroppsvekten

raskt for total kontroll. Og med den omdesignede 125cc

motoren, kraftige nye bremser og toppmoderne fjæring

er den skapt for victorYZone!

Når målet ditt er å nå toppen, velger du sykkelen som gir

deg ytelsene du trenger for å vinne. Med en enda

kraftigere 125cc 2-takts motor med helt nye innvendige

deler, en omdesignet YPVS og en ny Keihin Powerjet

forgasser for eksplosiv akselerasjon, og med 6-trinns

giroverføring og revidert girutveksling som sparer

sekunder på rundetiden din, gir den nye YZ125 den

ekstra ytelsen som morgendagens pro e førere

trenger for å skape seg et navn.

Og hvis du seriøst vil nå toppen, så er Yamahas svært

suksessfulle YZ bLU cRU FIM Europe Cup program veien å

gå. Her får morgendagens stjerner en sjanse til å

kvali sere til bLU cRU Europe Cup SuperFinale, og her

Økt kraft og større smidighet

Nytt sportslig og ultra-slankt karosseri

Ny Keihin Powerjet forgasser med TPS

Smidig girskifting med 6-trinns

giroverføring

Høy-e ektivt luftinntak

Ergonomi hentet fra racing

Klasseledende KYB fjæring

E ektivt bremsesystem

Ny bakramme

Ny generasjon farger og gra kk
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The choice of future champions.
Den nye YZ125 er den raskeste, letteste og smidigste serieproduserte 125cc motocross sykkel

noensinne fra Yamaha. Denne vinnende 2-takts motorsykkelen er helt omdesignet for å gi deg

sterkere og mer anvendelig kraft, og det slanke chassiset er utstyrt med kraftige bremser og

forbedret fjærings som leverer ytelsen du trenger for å komme på pallen.

Motoren er helt fornyet på innsiden og har omdesignet YPVS (Yamaha Power Valve System) og en ny

Keihin Powerjet forgasser for eksplosiv akselerasjon, slik at YZ125 kan nå en høyere toppfart og

holde deg i tet. En ny 6-trinns giroverføring med revidert girutveksling bidrar til å korte ned

rundetidene med  ere sekunder.

Det skarpe nye karosseriet er slankere enn noensinne, og gir deg økt kontroll på bakken og i luften.

Det  atere setet og de nye sidepanelene lar deg bevege deg fritt på motorsykkelen under bremsing

eller akselerasjon. YZ125 gir mer kraft og større smidighet, - nå må du bare legge til din egen evne,

og entre victorYZone!
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Økt kraft og større
anvendelighet

Den helt nye 125cc 2-takts motoren er

den kraftigste enheten noen gang brukt

på en YZ125 og gir høyere ytelse i

turtallets mellom- og toppregister.

Dermed bedres anvendeligheten. Dette er

takket være et helt nytt sylinderhode,

stempel og sylinder, stempelstag, veiv,

YPVS og andre omdesignede

hovedkomponenter.

Nytt sportslig og ultra-slankt
karosseri

Karosseriet er det slankeste noensinne,

og er hele 36 mm smalere mellom knærne

enn den forrige modellen, og en atletisk

og moderne karosseridesign som

underbygger den lette og kompakte

kvaliteten til YZ125. De reduserte

dimensjonene gir bedre generell

bevegelighet for føreren og forsterker den

smidige følelsen.

Keihin Powerjet forgasser

YZ125 er utstyrt med en Keihin PWK 38,1

mm forgasser med solenoid-kontrollert

Powerjet som umiddelbart leverer en miks

av drivsto  og luft for mer eksplosiv ytelse,

noe som betyr en fordel når porten faller og

når du akselererer hardt gjennom svinger.

Den nye TPS (Throttle Position Sensor) og

CDI kontrollert av et 3D-kart sørger for

optimalt tenningstidspunkt, mens den nye

V-Force reed-ventilsammenstillingen gir

optimal inntakse ektivitet under alle

motorhastigheter.

Smidig girskifting med 6-trinns
giroverføring

Giroverføringen er redesignet og har et

nytt sett med indre komponenter for å

håndtere YZ125-modellens dramatiske

økningen i ytelse , og en omdesignet

skiftemekanisme som gir en mer smidig

opplevelse av girskifte.

Sekundærutvekslingen har fått en liten

økning med bruk av et 13/49 drevsett

foran og bak, og for bedre kjørbarhet er

utvekslingen litt redusert i 5. og 6. gir.

Høy-e ektivt luftinntak

Etter omfattende testing har Yamahas

ingeniører utviklet et nytt inntakssystem.

Hele området rundt luftboksen er

omdesignet, inkl. setebunnen, bakrammen

og sidepanelene, for å bedre

luftstrømmen. Dette hjelper betraktelig

på å gjøre luftinntaket mer e ektivt.

Ergonomi hentet fra racing

Motorytelsen er bare en av faktorene når

man skal lage en konkurransedyktig sykkel.

Evnen til å håndtere kraften i

motorsykkelen e ektivt og ta total kontroll

over chassiset er også avgjørende. Et nytt

og mye  atere sete med lavere frempart og

høyere bakpart, og den nye slankere tanken

og de smalere radiatordekslene gjør det

lettere å  ytte kroppsvekten på

motorsykkelen under bremsing, akselerasjon

og i sving.
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Motor

Motortype
Væskekjølt, 2-takts, Foroverlent enkeltsylinder,
Reedventil med YPVS

Slagvolum 125cc
Boring x slag 54,0 x 54,5 mm
Kompresjonsforhold 8,2-10,1 : 1
Smøresystem Premix
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem CDI
Startsystem Kickstart
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Forgasser Keihin PWK38S/1

Chassis

Ramme Semidobbel rørramme
Castervinkel 26º
Forsprang 109 mm
Fjæringssystem foran Upside-down telescopic fork
Fjæringssystem bak Svingarm, lenkearm
Fjæringsvei foran 300 mm
Fjæringsvei bak 315 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø270 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø240 mm
Dekk foran 80/100-21 51M
Dekk bak 100/90-19 57M

Dimensjoner

Lengde 2.135 mm
Bredde 825 mm
Høyde 1.295 mm
Setehøyde 975 mm
Akselavstand 1.440 mm
Minimum bakkeklaring 365 mm
Vekt (fulltanket) 95 kg
Tankvolum 7,0 L
Kapasitet oljetank 0,7 L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.

YZ125

www.yamaha-motor.eu


