
R-Connection
De Yamaha R125 is een compromisloze motor ets die

speciaal ontworpen werd voor jonge rijders die de

ultieme lichtgewicht Supersport ervaring willen

ontdekken. En zoals elke high-tech performance

machine in de legendarische R-serie, zal dit A1-rijbewijs

model u kennis laten maken met een spannende nieuwe

rijervaring zonder grenzen.

Met zijn aerodynamische, nieuwe kuipwerkontwerp dat

geïnspireerd is op Yamaha's winnende MotoGP® en

World Superbike fabrieksmachines, is de R125 de meest

geavanceerde 125 cc motor ets die Yamaha ooit heeft

gebouwd. De R125 is uitgerust met een krachtige

centrale LED-koplamp en met een dubbele LED-

contourverlichting. Zijn stoere nieuwe look bevestigt zijn

pure R-serie DNA.

Het nieuwe 5" TFT-kleureninstrumentenpaneel biedt de

thema's "Straat" en "Circuit" voor rijden op de openbare

weg en voor circuitrijden. Dankzij de smartphone

connectiviteit via Bluetooth® houdt u altijd contact. Kijk

onder de huid van deze radicale motor ets en ontdek

zijn geavanceerde R-serie technologie en zijn koppelrijke

125 cc euro 5 viertakt VVA-motorblok dat opmerkelijke

Op de R1 geïnspireerd 5" TFT-

instrumentenpaneel

Smartphone connectiviteit via CCU

met Bluetooth

Nieuwe stuurkroon en schakelaars van

het R1-type

Op de R7 geïnspireerde LED-

koplampen en LED-contourverlichting

Dynamisch volgende generatie Yamaha

Racing ontwerp

Traction Control-systeem

Koppelrijk 125 cc EURO5

viertaktmotorblok met VVA

Hoogwaardige wielophanging

Deltabox-frame met aluminium

swingarm

292 mm zwevende schijf vooraan en

220 mm schijf achteraan voor

uitstekende remprestaties

Brede 140 mm Michelin Pilot Street

achterband

Sportieve rijpositie
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R-Connection
hebt om in contact te komen met de R/World.

R stands for Race. Elke motor ets van de legendarische R-serie stamt rechtstreeks af van Yamaha's

winnende MotoGP® en World Superbike machines. Het radicaal nieuwe kuipwerk van de nieuwe

R125 verwijst naar de R1 en de R7 en geeft deze lichte 125 cc Supersport een echte "big bike"

attitude. Door de krachtige centrale LED-koplamp, de dubbele LED-contourverlichting en de M-

vormige neus bevestigt zijn stoere nieuwe look zijn pure R-serie DNA.

Het Deltabox-chassis, met voor races ontwikkelde Supersport geometrie, is uitgerust met een

geavanceerde 41 mm KYB upside-down voorvork en met een gekoppelde achterwielophanging die

een super wendbare besturing opleveren. De lay-out van voetsteun, zadel en stuur zorgt voor een

sportieve rijpositie die een optimale controle mogelijk maakt. Het nieuwe 5" TFT-

instrumentenpaneel met smartphone connectiviteit via Bluetooth® geeft u alle nodige informatie

en houdt u in contact.

Het 125 cc EURO5 viertaktmotorblok is uitgerust met Yamaha's vermogensverhogende Variable Valve

Actuation (VVA) technologie om sterke prestaties te garanderen bij alle snelheden. Het Traction

Control System en de assist- en slipkoppeling verbeteren de bestuurbaarheid bij het accelereren en

afremmen. Met een premium afwerking in Icon Blue of in Tech Black, heeft de R125 alles wat u nodig

hebt om in contact te komen met de R/World.
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Op de R1 geïnspireerd 5" TFT-
instrumentenpaneel

Het nieuwe op de R1 geïnspireerde 5"

TFT-kleureninstrumentenpaneel geeft u

duidelijke informatie en onderstreept de

premium status en de in zijn categorie

beste speci caties van de R125. Kies het

"Straat" of "Circuit" schermthema

afhankelijk van de rijsituatie en stem het

programmeerbare schakellampje en het

toerentalmeterbereik in stappen van 200

tpm af op uw rijstijl en individuele

voorkeuren.

Smartphone connectiviteit

Bij elke rit met de R125 blijft u

gemakkelijk geconnecteerd door uw

smartphone te verbinden met het TFT-

instrumentenpaneel via Bluetooth®.

Download gewoon de gratis Yamaha

MyRide-app op uw smartphone. U krijgt

dan meldingen van inkomende gesprekken

en sms-berichten bovenaan op het nieuwe

5" TFT-scherm. U kunt ook de

batterijstatus van uw smartphone zien.

Nieuwe stuurkroon en
schakelaars van het R1-type

Alles aan de R125 is gemaakt om u de

ultieme Supersport rijervaring mee te geven.

De pittige cockpit is geïnspireerd op

Yamaha's MotoGP® motor ets en heeft

een nieuwe stuurkroon van hoge kwaliteit

van het R1-type. Het clip-on stuur is

uitgerust met een nieuwe R1-replica

rechterschakelcluster.

Op de R7 geïnspireerde LED-
koplampen en LED-
contourverlichting

Zijn krachtige en compacte centrale

bifunctionele LED-koplamp in het midden

van de M1 MotoGP®-stijl neus geeft de

R125 een radicaal nieuwe look. Samen

met de nieuwe LED-contourverlichting in

R7-stijl bevestigt dit stoere nieuwe

gezicht zijn pure R-Serie DNA.

Dynamisch volgende generatie
Yamaha Racing ontwerp

Het dynamische, gloednieuwe en

aerodynamische kuipwerk van de nieuwe

generatie van de R125 is geïnspireerd op

Yamaha's winnende racemachines en

geeft deze lichte Supersport een

imposante "big-bike" look en gevoel. De

M-vormige neus is geïnspireerd op de M1

MotoGP® motor ets om zijn race-erfenis

te onderstrepen en de nieuwste Icon Blue

en Tech Black kleuren en graphics

benadrukken de premium afwerking van

het volledig nieuwe kuipwerkdesign en

versterken de stoere R-serie look.

Traction Control System

Het Traction Control System van de R125

geeft u een hoge mate van bestuurbaarheid

tijdens hard accelereren door de

aandrijfkracht op het achterwiel te

verminderen als een neiging tot slippen

wordt gedetecteerd. De hoogwaardige en

indrukwekkende speci caties van de

motor ets omvatten ook een assist- en

slipkoppeling voor een gecontroleerde

vertraging. De R125 is bovendien

voorbedraad voor de montage van een

optioneel Quick Shift System voor naadloos

opschakelen.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 125cc
Boring x slag 52,0 mm x 58,7 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 11,0kW (15.0PS) @ 10.000 rpm
Max. koppel 11,5Nm (1,16kg-m) @ 8.000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI (digitaal)
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 2,1 L / 100 km
CO2 emission 47 g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Stalen Deltabox-frame
Casterhoek 26º
Spoor 95mm
Wielophanging voor Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 110 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø292 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø220 mm
Bandenmaat voor 100/80-17 M/C
Bandenmaat achter 140/70-17 M/C

Afmetingen

Totale lengte 1.990 mm
Totale breedte 715 mm
Totale hoogte 1.145 mm
Zithoogte 820 mm
Wielbasis 1.325 mm
Grondspeling 160 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

144 kg

Inhoud brandstoftank 11,0 litres
Carterinhoud 1,15 litres
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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