
Re-De ne Your Reality,
Alle motorsykler i R-serien er konstruert uten

kompromisser, så når du tar den endelige avgjørelsen om

å velge R125, kan du føle deg helt trygg på at du har

ska et deg en førsteklasses supersportsykkel som er

designet for å levere den ultimate kjøreopplevelsen.

Every time.

Det første som slår deg når du ser en R125 er trolig det

aggressivt stylede karosseriet som hadde sklidd rett inn

på racerbanen. Og når du tar en nøyere titt på den  ne

 nishen i chassiset og karosseriet med det nye, totonede

Icon Blue-fargetemaet, er det lett å forstå hvorfor

Yamaha-kvaliteten er uten sidestykke.

Og når du har tatt den ultimate 125 supersportsykkelen

med på en kjøretur, er det ingen vei tilbake. Fra den

responsive EU5 125cc-motoren til den kompakte

Deltabox-rammen med 41 mm USD-ga el og den lette

svingarmen i aluminium, gir R125 deg en helt enestående

ytelse med presis kontroll. Du vil umiddelbart innse at du

og sykkelen er laget for hverandre.

Høyteknologisk 125cc-motor med

VVA-system

Førsteklasses totonet Icon Blue i matt

blå

Deltabox-ramme for presis håndtering

og kontroll

Lett svingarm i aluminium betyr god

stabilitet i høye hastigheter

A&S-kløtsj (Assist & Slipper)

Karosseridesign med R-seriens doble

LED-frontlykter

11-liters drivsto tank

MotoGP®-inspirert M1-dashbord

Lettleste LCD-instrumenter

Sportslig og komfortabel kjørestilling

Bredt 140-pro lers bakdekk

Enestående bremsekraft
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Re-De ne Your Reality,
R125 er en helt unik maskin i klassen for A1-førerkort. Denne aggressivt stylede, lette

supersportsykkelen er konstruert med det samme racing-DNA-et som hjelper Yamaha-kjørerne til å

vinne i WorldSBK- og MotoGP®-løp, og den er klar for å la deg oppleve spenningen og eksklusiviteten

som kommer med R/World.

Den første gangen du vrir på gassen, kommer du til å skjønne hvorfor R125 utstråler full respekt på

veien. Den kraftfulle 125cc EU5-motoren er utstyrt med Yamahas kraftforsterkende VVA-system

som gir en helt enestående ytelse og kraftig akselerasjon – og den racing-inspirerte A&S-kløtsjen gir

deg full kontroll over karosseriet når du girer ned.

Som alle sykler i R-serien har R125 en kompakt Deltabox-ramme utstyrt med svingarm i aluminium, i

tillegg til 41 mm USD-ga el og lette felger som gir enestående svingegenskaper. Det nye to-tonede

Icon Blue-fargetemaet fremhever det dynamiske utseendet – samtidig som den optimaliserte

plasseringen av styret, det godt polstrede setet og fotpinnen i aluminium gir en balansert og

komfortabel kjørestil. Re-De ne Your Reality!
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Høyteknologisk 125cc-motor
med VVA-system

Den svært e ektive motoren i R125-

modellen er utstyrt med store innsugs- og

eksosventiler og et kompakt

forbrenningskammer som gir imponerende

akselerasjon. Det høyteknologiske

Variable Valve Actuation-systemet (VVA)

optimaliserer stillingen av ventilen for å

oppnå kraftig dreiemoment ved lavt

turtall. og høy e ekt ved høye turtall. En

stor gasspjelddiameter gir et jevnere og

mer kontrollerbart gasspådrag – og det

nye sportseksosanlegget gir en sporty og

god lyd.

Icon Blue- og Tech Black-farger

R125 deler det samme racing-DNA-et

som alle de andre medlemmene av den

ikoniske R-serien. Nå er den tilgjengelig i

en ny og førsteklasses, totonet Icon Blue-

farge med detaljer i matt blå – i tillegg til

et dynamisk Tech Black-fargealternativ –

noe som gir den mest slående R125-

sykkelen noen sinne!

Deltabox-ramme

R125 gir en karakteristisk smidig og lett

håndtering og utmerket komfort i høy fart,

noe som gjør den til en av de mest

manøvrerbare syklene i sin kategori.

Deltabox-rammen har optimal geometri

foran og bak. Den korte svingarmen i

aluminium og opp-ned-ga elen på 41 mm

gir deg alt du kan ønske deg i en 125cc-

supersportssykkel.

Lett svingarm i aluminium

Yamaha-modellene i R-serien er designet

for å gi deg det aller beste innen stil,

ytelse og teknologi. Og for å understreke

dette, har R125 en lett svingarm i

aluminium. Den er utviklet med avansert

Yamaha-teknologi i støpeprosessen med

kortere dimensjoner, lav vekt og

optimalisert stivhet som gir sportslige

kjøreegenskaper.

A&S-kløtsj (Assist & Slipper)

For å hjelpe deg med å utnytte den

turtallsvillige motoren til det ytterste, er

R125 utstyrt med en A&S-kløtsj som gir

en lett følelse i hendelen, enkel

håndtering og presis kontroll. Dette

designet gir deg en jevn og e ektiv

akselerasjon, og under nedbremsing gir

A&S-kløtsjen en forbedret kontroll.

Karosseridesign med R-seriens
doble LED-frontlykter

Det er lett å se at R125 er inspirert av den

ikoniske R1. Det selvsikre og aggressive

designet med to LED-lykter foran

understreker familiebåndene. Fronten i M1

MotoGP®-stil, LED-baklysene og den

førsteklasses  nishen fremhever også at

modellen har spesi kasjoner fra

racingverdenen – det er enkelt å oppdage

DNA-et fra R-serien i det slående

karosseriet til R125.
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Motor

Motortype Firetakt, Væskekjølt, SOHC, 4-ventilers
Slagvolum 125cc
Boring x slag 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresjonsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 11,0kW (15,0PS) @ 10.000 rpm
Maks. dreiemoment 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8.000 rpm
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, multiplate clutch
Tenningssystem TCI (digital)
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Drivsto orbruk 2,1 L / 100 km
CO2-utslipp 47 g/km
Forgasser Elektronisk bensininnspøytning

Chassis

Ramme Deltabox stål
Castervinkel 26º
Forsprang 95mm
Fjæringssystem foran Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Fjæringssystem bak Svingarm, (lenkearm)
Fjæringsvei foran 130 mm
Fjæringsvei bak 114 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø292 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø220 mm
Dekk foran 100/80-17 M/C
Dekk bak 140/70-17 M/C

Dimensjoner

Lengde 1,990 mm
Bredde 755 mm
Høyde 1,140 mm
Setehøyde 820 mm
Akselavstand 1,325 mm
Minimum bakkeklaring 160 mm
Vekt (fulltanket) 144 kg
Tankvolum 11.0litres
Kapasitet oljetank 1.15litres
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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.
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