
Zrozeno pro svobodné
duše
Abyste mohli jezdit na XSR125, nemusíte být motocyklista.

Protože tento parádní lehký model byl speciálně vyvinutý

pro ty, kdo chtějí přehodnotit způsob svého života. A

pokud – stejně jako mnoho dalších – hledáte alternativní

způsoby dopravy, tento cenově dostupný stroj Yamaha

vám nabídne vše.

Díky pohodlné jízdní poloze, kultivovanému odpružení a

agilnímu řízení je radost motocykl XSR125 řídit. Jeho

výkonný 11kW motor o objemu 125 ccm plně vyhovuje

normě EURO5 pro použití v mnoha městských centrech*

a je vybaven pokročilou technologií VVA společnosti

Yamaha, která snižuje emise a zvyšuje hospodárnost.

Jeho čistý neo-retro design působí nadčasově a

nenápadně.

Stejně jako každý model Yamaha má i tento motocykl

XSR125 prémiové parametry pro prvotřídní zážitek z jízdy –

a jeho spolehlivost a kvalita provedení jsou

bezkonkurenční. Pokud tedy máte řidičské oprávnění

k řízení vozidel skupiny B* nebo skupiny A, je čas připojit

se k rodině Faster Sons a objevit nový pocit svobody
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Zrozeno pro svobodné duše
Stylový model XSR125 má vše, co potřebujete, abyste všude dorazili rychleji. Jeho nadčasový vzhled a

poutavé barvy vyniknou všude, kam se vydáte, a díky plně výkonnému motoru o objemu 125 ccm a

výkonu 11 kW a agilnímu řízení bude každá cesta do práce nebo do školy mnohem zábavnější než

cesta přeplněnou hromadnou dopravou.

Jde o nejdostupnější motocykl v řadě Sport Heritage značky Yamaha a přichází s prémiovou výbavou,

která zahrnuje LED světla stejně jako modely XSR700 a XSR900 z vyšších objemových tříd – a také lehký

rám Deltabox a přední vidlici USD, které zaručují jistou a pohodlnou jízdu.

U modelu XSR125 jde především o to, abyste se stali součástí stylového a jedinečného hnutí Yamaha

Faster Sons, které zahrnuje celý balíček oblečení a příslušenství odpovídající vašemu stylu. Je to jistá

cesta k větší zábavě a svobodě, která je připravena splnit vaše sny.

XSR125
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Nejlepší motor EU5 o objemu
125 ccm ve své třídě

Nejlepší motor ve své třídě s výkonem

11 kW, což je maximální povolený výkon

pro skupinu A1, je stejný jako design

modelů MT-125 a YZF-R125 a je vybaven

so stikovaným systémem variabilního

ovládání ventilů Yamaha, který zajišťuje

optimální výkon a točivý moment pro

vysoké výkony a svižnou akceleraci.

Konstrukce plně vyhovující normě EURO5

zajišťuje minimální emise.

Ryzí a nadčasový styl XSR

Čistý a nadčasový styl Faster Sons stroje

XSR125 s výraznou horizontální linií je

ovlivněn modely Yamaha XSR700 a

XSR900 Sport Heritage s větším

objemem. Model XSR125 kombinuje retro

designové prvky, jako je zaoblená palivová

nádrž, dlouhé ploché sedlo a kulatá

světla, s nejmodernějšími technologiemi

motoru a podvozku, a vzdává tak hold

minulosti a zároveň hledí do budoucnosti.

37mm přední vidlice USD

Přední vidlice USD 37 mm s čistě černou

povrchovou úpravou sladěnou s barvou rámu

a kol, která podtrhuje skvělý retro styl, vám

zajistí kultivovanou a jistou jízdu. Spolu

s rámem Deltabox, 17palcovými koly,

rozvorem 1330 mm a výškou sedla 815 mm

činí tyto parametry z přizpůsobivého

podvozku modelu XSR125 ideální stroj pro

jezdce všech velikostí.

Stylové pneumatiky s blokovým
vzorkem

Lehká desetipaprsková kola z lehké slitiny

modelu XSR125 jsou vybavena skvěle

vypadajícími pneumatikami s blokovým

vzorkem, které zajišťují dostatečnou

trakci. Kombinace zadní pneumatiky

140/70-17 a přední pneumatiky 110/70-17

poskytuje jistý a předvídatelný pocit

z jízdy, což z tohoto agilního lehkého

stroje dělá jeden z nejlepších prostředků

pro průzkumy města.

Technicky vyspě lé LED přední a
zadní světlo

Kulatý přední světlomet v klasickém stylu

a kulaté zadní světlo jsou dokonalým

příkladem toho, jak se v tomto modelu

XSR125 snoubí retro styl

s nejmodernějšími technologiemi.

Světlomety plně vybavené LED

spotřebovávají podstatně méně energie

než běžná světla a zároveň poskytuje

mnohem jasnější paprsek, mění noc v den

– zatímco kompaktní LED zadní světlo

dodává zadní části motocyklu úhledný a

čistý vzhled.

Pevný a lehký rám Deltabox

Modely Yamaha o objemu 125 ccm se od

ostatních motocyklů této třídy liší rámem

Deltabox. Tato vyspělá konstrukce, která se

vyznačuje dvojitými vzpěrami vedenými

v přímé linii od hlavy řízení k čepu kyvné

vidlice pro optimální pevnost, zajišťuje

přesné a předvídatelné ovládání a snadné

řízení pro maximální jistotu při jízdě.
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Motor

Typ motoru Kapalinou chlazený, SOHC, Jednoválec, 4taktní
Zdvihový objem 124cc
Vrtání x zdvih 52,0 x 58,6 mm
Kompresní poměr 11,2 : 1
Maximální výkon 11,0 kW @ 10.000 rpm
Maximální točivý moment 11,5 Nm @ 8.000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 2,1 L/100 km
CO2 emission 47 g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 26º
Stopa 95 mm
Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, Ø 37 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 110 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Přední pneumatika 110/70-17
Zadní pneumatika 140/70-17

Rozměry

Celková délka 1.960 mm
Celková šířka 800 mm
Celková výška 1.065 mm
Výška sedla 815
Rozvor kol 1.330 mm
Minimální světlá výška 160 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 140 kg
Kapacita palivové nádrže 10 L
Kapacita olejové nádrže 1,05 L
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Všechny akční snímky byly pořízeny v povolené oblasti.

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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