
Száguldj át az időn
Soha nem volt még ekkora választék a könnyű

motorkerékpárok kategóriájában. És néha bizony nehéz

eldönteni, hogy mit is akarsz valójában. A Yamaha Sport

Heritage modellek egy másik korszak időtlen stílusát

ötvözik a bizonyított minőséggel és a legújabb motor- és

alváztechnológiával. Az XSR125 Legacy jelentősen

megkönnyíti a döntés meghozatalát.

Kiemelkedő jellemzői közé tartozik a klasszikus küllős

kerék arany peremmel, a kompakt naked váz fordított

villával, valamint a hagyományos tank- és üléskialakítás.

Ugyanaz a motor hajtja, mint a Yamaha legnépszerűbb

motorjait, az MT-125 Hyper Naked és az R-125 Supersport

modellt, így biztos lehetsz benne, hogy a páratlan

megbízhatósághoz izgalmas teljesítmény is párosul.

Akár a motorkerékpáros életed legelején jársz, akár

szeretnéd újra felfedezni a kétkerekű életstílust – ez a

megfelelő út. A múlt által ihletett és a jövő számára

készült, stílusos, kategóriaelső teljesítményt nyújtó

XSR125 Legacy tervezése és gyártása a Yamaha híres

minőségét és megbízhatóságát kínálja.

Heritage stílus és sportos

teljesítmény

Könnyű, aranyszínű keréktárcsás, küllős

kerekek

Nagy teljesítményű sportabroncsok

2 részes alumínium kipufogóborítás

Különleges színek és gra kák

Kategóriaelső 125 köbcentiméteres,

11 kilowattos motor

37 mm-es fordított első villák

Könnyű, de erős Deltabox váz

Stílusos LED-világítás

Prémium részletek
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Száguldj át az időn
Ez a könnyű Faster Sons modell ideális motorkerékpár mindazok számára, akik értékelik az időtlen

dizájnt és az autentikus stílust – egyúttal igénylik a legújabb motor- és váztechnológiával járó sportos

teljesítményt. A múlt által ihletett és a jövő számára épített XSR125 Legacy a legjobb választás minden

motoros számára – legyen az kezdő, tapasztalt vagy visszatérő motoros.

Elég közelebbről megnézni az XSR125 Legacy-t, és azonnal látszik, hogy a tömegből való kitűnés

célzatával készült. Az aranyszín peremű küllős kerekek, valamint a kerek fényszóróház és a kör alakú

LCD-műszerek olyan letisztult megjelenést és érzést kölcsönöznek ennek a neo-retrónak, ami soha

nem megy ki a divatból. Imádnivalóak a gyönyörűen kidolgozott részletek, mint például az

alumíniumhardverek, az egyedi, visszafogott színek és a stílusos gra ka.

És amint beindul a folyadékhűtéses 125 köbcentis motor, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy ebben a

könnyű, de ütős járműben megvan a szükséges teljesítmény. Az XSR125 Legacy 11 kW-os

teljesítménye – ami az A1 kategóriás jogosítvány felső határa – igen erőteljes gyorsulásra képes.

Deltabox váza és fordított villája könnyű, sportos kezelhetőséget biztosít – az egyenes üléspozíció

pedig kényelmes utazást tesz lehetővé.

XSR125 Legacy

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Heritage stílus és sportos
teljesítmény

Az XSR125 Legacy tökéletes példa arra,

hogy mit jelent a Yamaha ikonikus Sport

Heritage motorkerékpárjainál a múlt

ihletése és a jövőnek való tervezés.

Szemet gyönyörködtetően kidolgozott

alumínium alkatrészek teszik teljessé az

időtlen stílusú karosszériát – az ikonikus,

könnyű motor pedig a Yamaha legújabb,

nagy teljesítményű motor- és

váztechnológiáját képviseli.

Könnyű, aranyszínű
keréktárcsás, küllős kerekek

A 125 köbcentiméteres Sport Heritage

motorkerékpárt a részletekre fordított

 gyelem emeli ki a tömegből. Az

aranyszínű alumínium keréktárcsás,

klasszikus küllős kerekeket a Yamaha

1970-es évekbeli győztes versenymotorjai

inspirálták, így az XSR125 Legacy az

időtlenség érzését és a megjelenés

hitelességét sugározza.

Nagy teljesítményű
sportabroncsok

Ez a könnyű Faster Sons Yamaha minden

olyan – kezdő, tapasztalt vagy visszatérő –

motorosnak szól, aki a motorozás igazi

szellemét keresi. A motorkerékpár a

sportosság érdekében Metzeler Karoo

blokkmintázatú gumiabroncsokat kapott,

amelyek kiváló tapadást biztosítanak a

csúcsteljesítmény leadásához.

2 részes alumínium
kipufogóborítás

A gyönyörű motorkerékpár bármelyik

részletét is vizsgáljuk, látható, hogy

minden egyes alkatrészre nagy  gyelmet

fordítottak. A mély és erőteljes hangot

kibocsátó, felfelé ívelő kipufogó 2

darabból álló, a motorkerékpár sportos

jellegét hangsúlyozó stílusos

alumíniumborítást kapott.

Különleges színek és gra kák

Az XSR125 Legacy tankjának és

oldalpaneljének gra kája a Yamaha

nagyobb teljesítményű Sport Heritage

modelljein használt minták stílusában

készült. A motorkerékpár egyedi Historic

Black fényezéssel kerül forgalomba.

Kategóriaelső 125
köbcentiméteres, 11 kilowattos
motor

Ezt a kiváló Sport Heritage motorkerékpárt

az egyik legsikeresebb konstrukció hajtja,

amely az MT-125 Hyper Naked és az R-125

Supersport motorokban is megtalálható. Az

A1 kategóriában megengedett maximális,

11 kW teljesítményű, dinamikus,

folyadékhűtéses, 125 köbcentiméteres

négyütemű motor páratlan gyorsulást

biztosít az izgalmas utazáshoz.
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Motor

Motor típusa Folyadékhűtéses, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű
Lökettérfogat 124cc
Furat x löket 52,0 x 58,6 mm
Kompresszióviszony 11,2 : 1
Maximális teljesítmény 11,0 kW @ 10.000 rpm
Maximális nyomaték 11,5 Nm @ 8.000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 2,1 L/100 km
CO2 emission 47 g/km
Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 26º
Utánfutás 95 mm
Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø 37 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 110 mm
Első fék Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Első gumi 110/70-17
Hátsó gumi 140/70-17

Méretek

Teljes hossz 2.005 mm
Teljes szélesség 805 mm
Teljes magasság 1.090 mm
Ülésmagasság 815
Tengelytáv 1.330 mm
Minimális hasmagasság 145 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 139,5 kg
Üzemanyagtank kapacitása 10 L
Olajtank kapacitása 1,05 L
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Az összes akciókép engedélyezett területen készült.

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.
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