
World GP 60th
Anniversary.
Yamaha vant sitt første av mange VM-titler bare noen få

år etter at selskapet ble grunnlagt. Så langt har Yamahas

fabrikksteam tatt over 500 Grand Prix -seire - og R125

World GP 60th Anniversary-modellens historiske hvite og

røde racing-farger hyller 60 år med racing på absolutt

høyeste nivå.

Racing er en integrert del av Yamahas DNA. Selskapet

deltok i og vant sitt første løp i Japan bare 10 dager etter

at den aller første Yamaha -motorsykkelen ble produsert

i juli 1955. Men å vinne hjemme var bare begynnelsen - og

for 60 år siden debuterte Yamaha på sitt første

internasjonale road racing-løp under det franske Grand

Prix .

Mange av Yamahas VM-titler var i 125cc-klassen, og

akkurat som de vinnende racing-syklene har R125 World

GP 60th Anniversary blitt bygget uten kompromisser. Fra

den ikoniske hvitfargede kåpen med rød "speed block" -

gra kk, i tillegg til den gule frontplaten, 60-års

jubileumsemblemet og gylne hjul, til den

høyteknologiske EU5-motoren, lette understell og

World GP 60th Anniversary farger

High-tech 125cc EU5 motor med

Variable Valve Actuation system

Suveren forbrenningse ektivitet

Deltabox-ramme for presis håndtering

og kontroll

Lett svingarm i aluminium betyr god

stabilitet i høye hastigheter

A&S-clutch (Assist & Slipper)

Kåpedesign med tydelig R-series DNA

11-liters drivsto tank

M1-inspirert cockpit

Lettleste LCD-instrumenter

Sportslig og komfortabel kjørestilling

Bredt 140-pro lers bakdekk
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World GP 60th Anniversary.
Med sin høyteknologiske 125ccc EU5-motor, lette chassis og MotoGP®-inspirerte design , leverer

den dynamiske R125 supersport-sykkelen spennende ytelse og presise kjøreegenskaper - noe som

gjør den til den hotteste saken du kan eie i 125cc-klassen. Med historisk hvitt og rødt racing-design

som hyller Yamahas 60 år med GP-racing, bringer den fantastiske nye R125 World GP 60th Anniversary

ikonisk racing-stil til 125cc-klassen!

R125 World GP 60th Anniversary-modellens aerodynamiske hvite kåper har Yamahas røde «speed

block»-gra kk, som har kjennetegnet Yamahas Grand Prix-racere siden 1961. Og akkurat som det

VM-vinnende maskineriet kommer denne eksklusive lette R-Series modellen med gullfargede hjul,

en rød frontskjerm og gul frontnummerplate - samt et 60-års jubileumsemblem og dristig rød stripe

som løper langs toppen av drivsto tanken og bakstussen for å markere sitt rene racing-DNA.

For enestående stabilitet på veien, har sykkelens kompakte Deltabox-ramme, 41 mm USD ga el og

en lett svingarm i aluminium, samt toppmoderne bremser og lette hjul. Assist & Slipper (A&S)-kløtsjen

gir deg økt kontrollerbarhet ved nedgiringog -bremsing – og det fantastiske aerodynamiske designet

med sin M1-inspirerte kåpe og cockpit gjør denne World GP 60th Anniversary-modellen til den mest

ettertraktede 125cc supersport og bekrefter din inntreden i R / World.
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World GP 60th Anniversary
farver

Yamahas originale GP-sykler hadde en

hvit kåpe med rød "speed block" -gra kk,

i tillegg til en rød frontskjerm og gylne

hjul. R125 World GP 60th Anniversary

gjenskaper dette ikoniske utseendet og

hyller maskinene og førerne som har

hjulpet Yamaha med å vinne over 500

Grand Prix-løp og 38 verdensmesterskap

siden selskapets første GP i 1961.

Høyteknologisk 125cc EU5
motor med VVA system

Motoren til R125 World GP 60th

Anniversary drar nytte av et innovativt

system med variabel ventilaktivering

(VVA) som optimaliserer ventilposisjonen

for best mulig ytelse på alle turtallsnivåer

- dreiemoment på lavt turtall og god

e ekt ved høye turtall. Systemet gir også

god drivsto e ektivitet. En stor

gasspjelddiameter gir et jevnere og

kontrollerbart gasspådrag – mens det nye

eksosanlegget gir en sporty og god lyd.

Suveren forbrenningse ektivitet

For å oppnå høy innsugse ektivitet er

motoren på R125 World GP 60th Anniversary

utstyrt med store innsugs- og eksosventiler

samt et kompakt brennkammer. Kombinert

med det høyteknologiske VVA-systemet og

det store gasspjeldet og

sportseksosanlegget – gir denne

kon gurasjonen en imponerende

akselerasjon.

Deltabox ramme for presise
kjøreegenskaper og kontroll

Med myk og lettkjørt kjørekarakteristikk

og utmerket høyfartskomfort, er R125

World GP 60th Anniversary blant syklene

med best kjøreegenskaper i sin klasse.

Deltabox-rammen benytter seg av en

optimal geometri foran og bak samt en

kort svingarm i aluminium og en 41 mm

opp-ned-ga el, for å gi deg alt du kan

ønske deg av en 125-supersportssykkel.

Lett svingarm i aluminium

Modeller i Yamaha R-Series er designet

for å gi deg det ultimate innen stil, ytelse

og teknologi, og for å understreke

posisjonen som en premium 125

supersport-modell, har R125 World GP

60th Anniversary en lett svingarm i

aluminium. Det er brukt avansert

Yamaha-teknologi i støpeprosessen. De

korte dimensjonene, den lave vekten og

den optimerte stivheten sørger for

sportslige kjøreegenskaper.

A&S-clutch (Assist & Slipper)

For å hjelpe deg med å dra full nytte av

motorens ytelse og turtallvillighet, er R125

World GP 60th Anniversary utstyrt med en

A&S-clutch som gir en lett følelse i hendelen

for enkel betjening og presis kontroll. Denne

designen sikrer jevn og e ektiv

akselerasjon, og under retardasjon forbedrer

A&S -kløtsjen kontrollen.
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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 11,0 L
Kapasitet oljetank 1,15 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.
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