MT-125

Tema je naslednja
stopnja.
Tudi ko stoji pri miru, je model MT-125 s svojim agresivnim
slogom še vedno drzen. Drzne dvodelne pozicijske luči
dajejo temu lahkemu modelu Hyper Naked najvpadljivejši
videz v kategoriji. Mišičasti oklep s težiščem na
sprednjem delu jasno nakazuje, da je pripravljen na
napad.
Ko se boste začeli premikati, vas bo njegova zmogljivost
popolnoma presenetila. Visokotehnološki 125-kubični 4taktni agregat, skladen s standardom EU5, ima Yamahin
ekskluzivni sistem VVA za povečanje navora, ki ima
izjemen odziv pri nizkih vrtljajih za vznemirljive pospeške
ter izjemno končno zmogljivost.
Model MT-125, ki je opremljen z okvirjem Deltabox,
široko zadnjo pnevmatiko širine 140 mm, 41-mm
obrnjenimi sprednjimi vilicami, sklopko A&S, vrhunskimi
LCD-merilniki in LED-žarometi, združuje najnaprednejšo
tehnologijo ter radikalen »naked« videz.

125-kubični agregat, ki je skladen s
standardom EU5, s spremenljivim
pogonom ventilov (VVA)
Sodobna in agresivna zasnova ohišja
Nagnjene dvojne pozicijske luči; LEDžaromet
Drsna sklopka
Športen okvir Deltabox in aluminijasta
nihajna roka
41 mm obrnjene sprednje vilice
izjemnih speci kacij
Napredni negativni LCD-merilniki
Zmogljive sprednje radialno
nameščene zavorne čeljusti
Velik 292-milimetrski sprednji zavorni
kolut
Zadnja pnevmatika širine 140 mm

MT-125
Tema je naslednja stopnja.
Nobeno presenečenje ni, da so Yamahini modeli MT z dinamičnim slogom, »naked« oklepom in
izjemno zmogljivostjo pritegnili tako številne voznike v temno plat Japonske. Vrsta se nenehno razvija.
Radikalni model MT-125 je pripravljen, da razredu 125 ponudi še več zmogljivosti, drznosti in
adrenalina.
Ta vznemirljivi model 125 je z visokotehnološkim agregatom, ki je skladen s standardom EU5, in
kompaktnim oklepom s težiščem na sprednjem delu ter agresivno obliko MT naslednje generacije
brez primerjave. Pripravite se, da v sebi odkrijete voznika teme. Ta lahek model Hyper Naked bo
namreč spremenil vaš svet.
Ta športen in lahek model, ki temelji na motornih kolesih MT, je edinstven uvod v motociklistično
izkušnjo z motorji Hyper Naked. Spoznajte torej, kako izgleda vožnja z resničnim gospodarjem navora.
In odkrijte svojo temno plat.

MT-125

Zmogljiv 125-kubični agregat s
sistemom VVA, ki je skladen s
standardom EU5

Sodobna in agresivna zasnova
ohišja

Pre njen 125-kubični 4-taktni agregat s

na katerega so močno vplivali modeli MT z

tekočinskim hlajenjem, skladen s

večjo kapaciteto. Prepoznaven slog s

standardom EU5, je v motociklu MT-125

težiščem na sprednjem delu, kompakten

opremljen z Yamahinim ekskluzivnim

rezervoar za gorivo in kratek zadnji del

sistemom VVA (variabilno krmiljenje

poudarjajo agresivno držo motocikla,

ventilov). Ta ekskluzivna tehnologija, ki

zaradi dinamičnega položaja pri vožnji pa

temelji na modelu R125, omogoča

se pripravite na najbolj vznemirljivo vožnjo

visokotehnološkemu agregatu, da

v razredu.

Atletski oklep poskrbi za dinamičen videz,

Drzen videz z dvojnim žarometom
Noben drug lahek model nima takega
cestnega videza in vpadljive drznosti kot
MT-125. Njegov agresiven prednji del z
dvodelnimi pozicijskimi lučmi odraža
plenilski videz. Ultra-kompaktni enojni LEDžarometi imajo močan žarek, ki vam
omogoča, da vidite in ste videni.

zagotavlja izjemno končno zmogljivost z
veliko navora pri nizkih hitrostih agregata,
s čimer je model MT-125 eden
najmočnejših tekmecev v kategoriji.

Drsna sklopka

Športen okvir Deltabox in
aluminijasta nihajna roka

drsno sklopko A&S z izjemno lahkim

Okvir Deltabox, ki temelji na modelu

41-milimetrske obrnjene
sprednje vilice izjemnih
speci kacij

občutkom v ročici za lažje prestavljanje.

R125, in aluminijasta nihajna roka

Obrnjene sprednje vilice vrhunske kakovosti

Sklopka A&S zahteva manj zičnega

zagotavljata lahko in športno upravljanje

s 41-mm cevmi omogočajo odlično

odziva voznika, olajša prestavljanje

kot tudi izjemno udobje pri višjih hitrostih.

upravljanje v različnih pogojih vožnje ter

navzdol ter pomaga preprečiti blokiranje

Geometrija je optimizirana za doseganje

ponujajo 130-mm hod gladkega in odzivnega

zadnjega kolesa, kar vam daje večji nadzor

sredinske razporeditve teže in

vzmetenja za udobno vožnjo.

nad motociklom MT.

dinamičnega položaja pri vožnji.

Agregat modela MT-125 je opremljen z

MT-125
Agregat
Tip agregata
Prostornina
Vrtina x gib
Kompresijsko razmerje
Maksimalna moč
Maksimalen navor
Sistem podmazovanja
Tip sklopke
Sistem vžiga
Zagon
Prenos
Končni prenos
Poraba goriva
CO2 emisije
Uplinjač

EURO5;4-taktni;Tekočinsko hlajen;SOHC;Eno valjni
124 cc
52,0 x 58,6 mm
11.2 : 1
11,0 kW pri 10.000 vrt./min
11,5 Nm pri 8000 vrt./min
Moker karter
Mokra;več-ploščna
TCI
Električni
Konstantni;6-prestav
Veriga
2.1 L/100 km
47 g/km
Elektronski vbrizg goriva - EFI

Šasija
Okvir
Kot vilice
Predtek
Sistem prednjega vzmetenja
Sistem zadnjega vzmetenja
Hod prednjega vzmetenja
Hod zadnjega vzmetenja
Prednja zavora
Zadnja zavora
Prednja pnevmatika
Zadnja pnevmatika

Diamant
26º
95 mm
Obrnjene teleskopske vilice, Ø 41 mm
Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
130 mm
110 mm
Hidravlični enojni kolut, Ø 292 mm
Hidravlični enojni kolut, Ø 220 mm
100/80-17M/C 52S
140/70-17M/C 66S

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina
Višina sedeža
Medosna razdalja
Najmanjša oddaljenost od tal
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)
Prostornina rezervoarja za gorivo
Prostornina rezervoarja za olje

1960 mm
800 mm
1065 mm
810 mm
1325 mm
160 mm
142 kg
11 l
1,05 l

MT-125
Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju
drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih
razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na
pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

