
Zmeňte svoj pohľad na
skutočnosť.
Každý stroj radu R je vyrobený bez kompromisov. Preto si

môžete byť absolútne istí, že keď sa rozhodnete pre

model R125, stanete sa majiteľom špičkového

superšportového motocykla skonštruovaného tak, aby

vám poskytol tie najlepšie jazdné zážitky. Vždy.

To prvé, čo vás pri pohľade na model R125 upúta, je

agresívne štylizovaná kapotáž, ktorá vyzerá, akoby prišla

priamo z pretekárskej trate. Keď sa pozriete na nádherne

spracované šasi a kapotáž v novom dvojfarebnom

prevedení Icon Blue, okamžite spoznáte, že kvalita

značky Yamaha nemá konkurenciu.

Len čo sa na tejto špičkovej superšportovej 125-ke

preveziete, už nebude cesty späť. Od citlivého motora

EU5 s objemom 125 cm3 až po kompaktný rám Deltabox

so 41 mm obrátenou vidlicou a ľahkou hliníkovou

výkyvnou vidlicou vám model R125 poskytne vynikajúci

výkon s presným ovládaním. Takže ihneď spoznáte, že

tento motocykel bol stvorený priamo pre vás, rovnako

ako ste vy boli stvorení pre tento motocykel.

Špičkový motor s objemom 125 cm3 so

systémom VVA

Prémiové dvojfarebné prevedenie Icon

Blue s matnou tmavomodrou farbou

Rám Deltabox zaisťujúci presné

ovládanie a riadenie

Ľahké hliníkové výkyvné rameno na

zaistenie stability vo vysokej rýchlosti

Asistenčná antihoppingová spojka (A&S)

Konštrukcia kapotáže radu R s

dvojitými prednými svetlometmi LED

11-litrová palivová nádrž

Kokpit inšpirovaný modelom M1

MotoGP®

Prístroje LCD s veľmi dobrou

viditeľnosťou

Športová a pohodlná poloha pri jazde

Široká zadná pneumatika s prierezom

140 mm

Vynikajúci výkon bŕzd
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Zmeňte svoj pohľad na skutočnosť.
V kategórii strojov triedy A1 nemá model R125 konkurenciu. Tento agresívne štylizovaný ľahký

superšport skonštruovaný s tou istou pretekárskou DNA, ktorá jazdcom Yamaha zaisťuje víťazstvo

v pretekoch WorldSBK a MotoGP®, je pripravený poskytnúť vám nadšenie a exkluzivitu, ktoré prináša

vstup do sveta triedy R.

Už od prvého otočenia plynom si uvedomíte, prečo model R125 vzbudzuje na ulici absolútny rešpekt.

Jeho výkonný motor EU5 s objemom 125 cm3 je vybavený systémom VVA od spoločnosti Yamaha,

ktorý zaisťuje skutočne výnimočný výkon a razantné zrýchlenie. Pretekárska antihoppingová spojka

vám pri podraďovaní prináša úplnú kontrolu nad podvozkom.

Rovnako ako každý iný model radu R, aj model R125 je vybavený kompaktným rámom Deltabox s

hliníkovou výkyvnou vidlicou a navyše 41mm obrátenou vidlicou a ľahkými kolesami zaisťujúcimi

vynikajúcu svižnosť v zákrutách. Nové dvojfarebné prevedenie Icon Blue podčiarkuje dynamický

vzhľad stroja, zatiaľ čo optimalizovaná poloha riadidiel, kvalitne čalúnené sedadlo a hliníkové zadné

stúpadlá zaisťujú vyváženú a pohodlnú jazdu. Zmeňte svoj pohľad na skutočnosť.
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Špičkový motor s objemom 125
cm3 so systémom VVA

Vysoko účinný motor modelu R125 je

vybavený veľkými nasávacími aj výfukovými

ventilmi a kompaktnou spaľovacou

komorou, ktorá zaisťuje pôsobivé

zrýchlenie. Špičkový systém variabilného

riadenia ventilov (VVA) optimalizuje

polohu ventilov, čím zaručuje vysoký

krútiaci moment v nízkych otáčkach a

úžasný výkon vo vysokých otáčkach. Teleso

škrtiacej klapky s veľkým priemerom

zaručuje plynulé a jemné ovládanie

akcelerátora a športový výfukový systém

zaisťuje športový a vzrušujúci zvuk.

Farebné prevedenia Icon Blue
a Tech Black

Model R125 má rovnakú pretekársku DNA

ako všetky ostatné modely kultového radu

R. Teraz k dispozícii v novom prémiovom

dvojfarebnom prevedení Icon Blue s

matným tmavomodrým odtieňom a navyše

aj v dynamickom prevedení Tech Black.

Nepochybne ide o vôbec najpôsobivejší

model R125 v dejinách.

Rám Deltabox

Model R125 sa považuje za jeden z najlepšie

ovládateľných motocyklov vo svojej

kategórii, ktorý ponúka plynulé a ľahké

ovládanie spolu s vynikajúcim komfortom vo

vysokej rýchlosti. Jeho rám Deltabox

využíva optimalizovanú prednú aj zadnú

geometriu. Navyše je vybavený krátkym

hliníkovým výkyvným ramenom a 41 mm

obrátenou vidlicou, ktoré prinášajú

technické parametre špičkového

superšportu do kategórie strojov s objemom

125 cm3.

Ľahká hliníková kyvná vidlica

Modely Yamaha radu R sú navrhnuté tak,

aby vám poskytovali ten najlepší štýl,

výkon a technológie. Model R125 je

vybavený ľahkou hliníkovou výkyvnou

vidlicou. Vyrobený je pomocou pokročilej

technológie liatia spoločnosti Yamaha

a svojimi menšími rozmermi, nízkou

hmotnosťou a optimalizovanou tuhosťou

zaručuje vysoký výkon pri športovom štýle

jazdy.

Asistenčná antihoppingová
spojka (A&S)

Motocykel R125 je vybavený asistenčnou

antihoppingovou spojkou (A&S), pri ktorej

postačuje nižší tlak na páčku a umožňuje

zaistiť jednoduchú obsluhu a presné

ovládanie, aby ste mohli naplno využiť

výkon vysokootáčkového motora. Táto

konštrukcia zaručuje plynulé a účinné

zrýchlenie, pričom antihoppingová spojka

zlepšuje ovládateľnosť.

Konštrukcia kapotáže radu R s
dvojitými prednými svetlometmi
LED

Sebavedomá maska s agresívnym štýlom

stroja R125 inšpirovaná legendárnym

modelom R1 obsahuje dvojité predné

svetlomety LED, ktoré zdôrazňujú príbuznosť

s DNA radu R. Predný kryt v štýle M1

MotoGP®, zadné svetlo LED a prémiová

povrchová úprava v pretekárskom štýle

jasne dokazujú, že úžasná kapotáž modelu

R125 jednoznačne obsahuje skutočnú DNA

radu R.
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Motor

Typ motora 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 125cc
Vŕtanie x zdvih 52.0 mm x 58.7 mm
Kompresný pomer 11.2 : 1
Maximálny výkon 11,0kW (15,0PS) @ 10.000 rpm
Maximálny krútiaci moment 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8.000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapaľovania TCI (digitálny)
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 2,1 L / 100 km
CO2 emisie 47 g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Ocelový Deltabox
Predný zdvih 26º
Uhol sklonu 95mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 114 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø292 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Predná pneumatika 100/80-17 M/C
Zadná pneumatika 140/70-17 M/C

Rozmery

Celková dĺžka 1,990 mm
Celková šírka 755 mm
Celková výška 1,140 mm
Výška sedadla 820 mm
Rázvor kolies 1,325 mm
Minimálna svetlá výška 160 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 144 kg
Kapacita palivové nádrže 11.0litres
Kapacita olejové nádrže 1.15litres
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.

R125


