
Volba budoucích
šampionů.
Díky vynikajícímu výkonu motoru, agilnímu šasi

a legendární kvalitě a odolnosti motocyklů značky

Yamaha je model YZ125 Monster Energy Yamaha Racing

Edition strojem pro budoucí šampiony. Když dobře

vypadáte, tak se i dobře cítíte. A když se dobře cítíte,

dokážete jet na 100 %. Pokaždé.

Tento vítězný dvoutakt je kompletně přepracovaný

s ohledem na vyšší výkon a lepší použitelnost. Jeho

mimořádně štíhlé šasi je vybavené vysoce výkonnými

brzdami a vyladěným odpružením. Poskytne vám vše, co

potřebujete k tomu, abyste se dostali na stupně vítězů.

A při jízdě na tomto novém, exkluzivním motocyklu YZ125

Monster Energy Yamaha Racing Edition, budete na

prvním místě hned od startu.

Abyste se stali vítězi, potřebujete správný motocykl

a správný stav mysli. Takže když se rozhodnete jezdit na

YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition, budete

jezdcem, který míří vysoko! A seznamte se s programem

Yamaha YZ bLU cRU FIM Europe Cup, který je navržený…

Kapotáž Monster Energy Yamaha

Racing Edition

Vyš ší výkon a lepš í jízdní vlastnosti

Nový karburátor Keihin Powerjet s TPS

Nová mimořádně štíhlá sportovní

kapotáž

Hladce řadící šestistupňová převodovka

Vysoce účinné sání vzduchu

Závodní ergonomie

Nejlepš í odpružení KYB ve své třídě

Výkonný brzdový systém

Nový zadní rám
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Volba budoucích šampionů.
tak, aby vám pomohl udělat další velký krok ve vaší jezdecké kariéře: Právě v něm se z vítězů mohou

stát šampióni a vy si v něm můžete vykročit za vlastní budoucností.

Zbrusu nový model YZ125, kompletně přepracovaný a vybavený nejrychlejším motorem

a nejkompaktnější kapotáží, je dokonalý závodní stroj. Nyní je k dispozici v rámci edice YZ125 Monster

Energy Yamaha Racing Edition s černou kapotáží a gra kou ve stylu továrního týmu. Každý ambiciózní

dospívající jezdec tak má možnost závodit na vlastní replice továrního motocyklu.

Model YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition je vybavený dvoutaktním motorem o objemu

125 ccm s úplně novými vnitřními komponenty, přepracovaným systémem YPVS (Yamaha Power Valve

System) a novým karburátorem Keihin Powerjet pro výbušnou akceleraci. Díky tomu dosahuje

naprosto špičkového výkonu, se kterým si udržíte náskok. Plynuleji řadící 6stupňová převodovka

s upravenými převodovými poměry vám navíc pomůže ušetřit drahocenné sekundy v každém kole.

Model YZ125 Monster Energy Racing Edition s exkluzivním černo-modrým barevným provedením

a gra kou ve stylu továrního týmu je dokonalým sériovým závodním motocyklem. Jeho nová štíhlá

kapotáž a ploché sedlo umožňují rychlé přenášení váhy a dávají jezdci naprostou kontrolu nad

strojem. Díky novému výkonnému brzdovému systému a nejmodernějšímu odpružení je tato speciální

edice předurčena pro victorYZone!
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Kapotáž Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Model YZ125 Monster Energy Yamaha

Racing Edition je bezesporu nejlepším

motocyklem řady YZ125, který kdy

Yamaha vyrobila. Jeho exkluzivní gra ka

továrního týmu v kombinaci s dynamickou

kapotáží a barvou Monster black

s modrými odstíny a modrými koly vám

dává možnost závodit na vlastní replice

továrního stroje!

Vyšší výkon a lepší jízdní
vlastnosti

Zcela nový dvoutaktní motor o objemu

125 ccm je nejvýkonnější jednotkou, jaká

kdy byla na modelu YZ125 použita.

Dosahuje vyššího výkonu ve středním

a vysokém rozsahu otáček a zlepšuje

jezdecké vlastnosti. Za jeho výkonem stojí

zbrusu nové součásti – hlava válce, píst,

válec, ojnice, klikový hřídel, systém YPVS –

a další přepracované hlavní komponenty

motoru.

Karburátor Keihin Powerjet

Model YZ125 Monster Energy Yamaha

Racing Edition je vybaven 38,1mm

karburátorem Keihin PWK

s elektromagneticky ovládanou tryskou

Powerjet, která okamžitě dodává směs

paliva a vzduchu pro ještě agresivnější

výkon, což dává jezdci citelnou výhodu při

startu a prudkých výjezdech ze zatáček.

Nový snímač polohy škrticí klapky (TPS)

a 3D mapou řízená CDI zajišťují

optimalizované časování zapalování. Nová

sestava jazýčkových ventilů V-Force zase

zajišťuje účinnější sání při jakýchkoli

otáčkách motoru.

Nová mimořádně  štíhlá
sportovní kapotáž

Kapotáž modelu YZ125 Monster Energy

Yamaha Racing Edition je nejtenčí

v historii, plocha mezi koleny jezdce je

o 36 mm užší než u předchozího modelu

a moderní sportovní design kapotáže

podtrhuje jeho lehkost a kompaktnost.

Redukované rozměry zlepšují celkovou

mobilitu jezdce a zlepšují tohoto lehkého

závodního motocyklu.

Hladce řadící šestistupňová
převodovka

Převodovka byla přepracována a je

vybavena novou sadou vnitřních prvků, aby

si dokázala poradit s výrazně vyšším

maximálním výkonem modelu YZ125. Díky

přepracovanému mechanismu je řazení

nyní ještě plynulejší. Sekundární

převodový poměr je mírně zvýšený pomocí

sady předních a zadních ozubených kol

13/49. A v zájmu zlepšení jízdních

vlastností pracuje převodovka s mírně

sníženými poměry 5. a 6. rychlostního

stupně.

Vysoce účinné sání vzduchu

Po rozsáhlém testování vyvinuli konstruktéři

společnosti Yamaha nový systém sání. Celé

okolí sací komory bylo přepracováno, včetně

základny sedla, zadního rámu a bočních

panelů, aby se snížil odpor vzduchu, což

významně přispělo ke zvýšení účinnosti sání.
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Motor

Typ motoru
1-Cylinder, Dvoutaktní, Jazýčkový ventil s YPVS,
Kapalinou chlazený

Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 54,0 x 54,5 mm
Kompresní poměr 8,2-10,1 : 1
Systém mazání Premix
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování CDI
Systém startování nožní
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Keihin PWK38S/1

Podvozek

Rám Částečně dvojitý kolébkový
Úhel sklonu 26º
Stopa 109 mm
Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork
Systém zadního odpružení kyvná vidlice, kloubové odpružení
Přední zdvih 300 mm
Zadní zdvih 315 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø270 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø240 mm
Přední pneumatika 80/100-21 51M
Zadní pneumatika 100/90-19 57M

Rozměry

Celková délka 2.135 mm
Celková šířka 825 mm
Celková výška 1.295 mm
Výška sedla 975 mm
Rozvor kol 1.440 mm
Minimální světlá výška 365 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 95 kg
Kapacita palivové nádrže 7,0 L
Kapacita olejové nádrže 0,7 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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