R125

Te határozd meg a
valóságot!
Az R-sorozat minden tagja kompromisszumok nélkül
készül, így amikor meghozod a végső döntést az R125
mellett, teljesen biztos lehetsz abban, hogy egy olyan
prémiumkategóriás szupersport motorkerékpár
tulajdonosa leszel, amelyet a maximális vezetési élmény
érdekében terveztek. Mindig.
Az R125 megpillantásakor az első mellbevágó dolog
valószínűleg az agresszív stílusú burkolat, amely olyan,
mintha egyenesen a versenypályáról érkezett volna. És
amikor megpillantod a gyönyörűen fényezett vázat és
karosszériát az új, kéttónusú Icon Blue színű változatnál,
azonnal megérted, hogy a Yamaha-minőség
felülmúlhatatlan.
Ha egyszer kipróbáltad ezt a tökéletes 125-ös
szupersport motort, nem lesz visszaút. Az R125 a
reszponzív EU5-ös, 125 köbcentiméteres motortól
kezdve a 41 mm-es fordított villával és könnyű alumínium
lengőkarral ellátott kompakt Deltabox vázig kiemelkedő
teljesítményt és pontos irányíthatóságot biztosít. Így
rögtön tudni fogod, hogy ez a motor neked készült, te

125 köbcentiméteres high-tech
motor VVA rendszerrel
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Széles, 140 mm-es hátsó abroncs
Kiemelkedő fékezési teljesítmény

R125
Te határozd meg a valóságot!
Az R125 páratlan gép az A1-es jogosítvánnyal vezethető kategóriában. Ez az agresszív stílusú, könnyű
szupersportmotor ugyanazzal a verseny-DNS-sel rendelkezik, amely a Yamaha versenyzőit a
WorldSBK-ban és a MotoGP®-ben is győzelemre segíti. Készen áll arra, hogy megismertesse veled az
R-világba való belépés izgalmát és exkluzivitását.
Már az első gázadásnál rá fogsz jönni, hogy az R125-öt miért tisztelik az utcán. Ütős, 125 cm3-es EU5ös motorja a Yamaha teljesítménynövelő VVA rendszerével büszkélkedhet, amely igazán kiemelkedő
teljesítményt és erőteljes gyorsulást biztosít. Lefelé váltáskor a versenysportból ismert A&S
tengelykapcsoló gondoskodik a pontos alvázvezérlésről.
Csakúgy, mint minden R-sorozatú modell, az R125 kompakt Deltabox alvázzal, alumínium lengőkarral,
41 mm-es fordított teleszkóppal és könnyű kerekekkel rendelkezik a kiemelkedő kanyarodás
érdekében. Az új, kéttónusú Icon Blue színezés kiemeli a dinamikus megjelenést; az optimalizált
kormányhelyzet, a jól párnázott ülés és az alumíniumból készült hátsó lábtartók stabil és kényelmes
motorozást biztosítanak. Te határozd meg a valóságot!
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Icon Blue és Tech Black
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Deltabox váz
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Az R-sorozat dupla LEDfényszórós karosszériája
Az R125-ön az ikonikus R1 által ihletett,
magabiztosságot és agresszivitást sugárzó
fejidom dupla LED-fényszórót kapott, ami
szintén a termékcsalád közös származását
igazolja. Az M1 MotoGP® stílusú első
sárvédő, a LED-es hátsó lámpa és a
prémium fényezés is kihangsúlyozza a
versenysportra jellemző tulajdonságokat, és
félreérthetetlenül látszik az R125 lenyűgöző
karosszériáján a tiszta R-szériás vérvonal.

R125
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Fuel consumption
CO2 emission
Karburátor

4 ütemű;Folyadékhűtéses;SOHC;4 szelepes
124.7cc
52.0 mm x 58.6 mm
11.2 : 1
11.0kW (15.0LE) @ 10,000 rpm
11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Nedves karter
Olajban futó;többtárcsás, csavarrugós
TCI (digitális)
Elektromos
Állandó áttételű;6 sebességes
Láncos
2.1 l/100km
47 g/km
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Acél deltabox
25º
89mm
Upside-down telescopic fork, Ø41mm
Lengőkaros;(karos felfüggesztés)
130 mm
114 mm
Hidraulikus tárcsafék, Ø292 mm
Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm
100/80-17 M/C
140/70-17 M/C

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

1,955 mm
680 mm
1,065 mm
825 mm
1,355 mm
155 mm
144 kg
11.5liter
1.15liter

R125
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.

