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Ne félj a sötéttől!
A Yamaha Hyper Naked modelljei felrázták a
motorkerékpározás világát. Radikális stílusukkal,
lenyűgözően nagy nyomatékukkal és menő
megjelenésükkel az MT modellek a vezetés hamisítatlan
élményét kínálják.

A fantasztikus külsejű, lecsupaszított vázával az MT-125
valóban semmihez sem hasonlítható. Ehhez hozzájárul
még az agresszív streetfighter stílus, amely vonzza a
tekinteteket, bármerre is mész. Ennek a motornak tényleg
van stílusa. A teljes méretű váznak köszönhetően pedig
maximális tisztelet övezi az MT-125-öt az utakon.

Csak egyszer vagy fiatal. Úgyhogy gondoskodj róla, hogy
az MT-125 az életed részévé váljon. Most.

Radikális Naked 125 ccm-es
motorkerékpár

A Hyper Naked családra jellemző
kialakítás komoly nagymotoros
külsőt eredményez

Streetfighter stílus

Sportos, függőleges vezetési
pozíció, hogy minden nap egy
élmény legyen

Deltabox váz és monoshock hátsó
felfüggesztés

125 ccm-es, egyhengeres,
folyadékhűtéses, 4 ütemű

YZF-R125 platform
csúcskategóriás alkatrészekkel

41 mm átmérőjű fordított első
teleszkópok

Fejlett fékrendszer az
alapfelszereltség részét képező
ABS-szel

Pehelykönnyű versenymotor-
stílusú Y-küllős kerekek

Modern, LCD-s műszerfal

Rövid farokidom LED-es hátsó
lámpákkal
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125 ccm-es
streetfighter stílus

Mi a Yamahánál arról vagyunk híresek, hogy
korszakalkotó modelleket hozunk létre,
amelyek teljesen új irányt szabnak a
motorozásnak – az MT-125 az
alapfelszereltség részét képező ABS-szel
pedig készen áll arra, hogy lángra lobbantsa az
új élményeket kereső fiatalabb motorosok
képzeletét.

Ugyanannak a kialakításnak köszönhetően,
amely a kategóriájukban legnépszerűbb Hyper
Naked modellek ismertetőjegye, ez a
radikálisan lecsupaszított motorkerékpár a
technológiát az igazán komoly stílussal ötvözi.
Streetfighter stílusa és függőleges vezetési
pozíciója miatt könnyű manőverezést tesz
lehetővé a városi forgalomban – miközben
kiváló minőségű felfüggesztése, fékei és
abroncsai országúton való használatra
készültek.

Nézd meg a lenyűgöző MT-125-öst! Mert ez
valami különlegesnek lehet a kezdete.
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A streetfighter külső és a szupersport technológia

ötvözete
A YZF-R125 platformból kiindulva mérnökeink egy olyan
motorkerékpárt alkottak meg, amely a 125 ccm-es kategória
streetfighterévé vált. Lecsupaszított váz és dinamikus,
előredöntött külső jellemzi, így az MT-125-nél minden a
vezetés hamisítatlan élményéről szól.

Rendkívül mozgékony, sportos vezetési pozíció
Akárcsak nagyobb kapacitású Hyper Naked modelljeink, az MT-
125 is egy olyan sportos és mozgékony motor, amelyik szereti, ha
a hét minden napján használják. Az üzemanyagtartály, ülés,
kormányrudak és lábtartók sportos vezetési pozícióról
gondoskodnak a vezető és az utas tökéletes kényelme érdekében
– a váz geometrikus és ergonomikus kialakítása pedig könnyű
manőverezhetőséget biztosít a városban való közlekedés során.

A Hyper Naked családra jellemző radikális megjelenés

komoly „teljes méretű” motorkülsővel párosul
Lecsupaszított váza, pehelykönnyű, versenymotor-stílusú kerekei és
sportos külseje egyaránt tükrözik a Hyper Naked családra jellemző
erőteljes kialakítást – alacsonyan elhelyezett, szögletes fényszórói és
magasra helyezett légbeömlői pedig impozáns elölnézetet
nyújtanak.

Fordított teleszkópok és modern fékek
A továbbfejlesztett fordított első teleszkópok gondoskodnak az
egyenletes és progresszív felfüggesztésről és jól reagáló úttartást
tesznek lehetővé – technológiai előnyeinek hangsúlyozása érdekében
pedig megemlítendő, hogy az MT-125 az alapfelszereltség részeként
ABS-szel, továbbá 292 mm átmérőjű úszóágyazású első tárcsafékkel és
radiális rögzítésű féknyereggel rendelkezik a kiváló élmény és a
hatékony fékezési teljesítmény érdekében.

Pehelykönnyű versenymotor-stílusú kerekek
Az MT-125 versenymotor-stílusú kerekei hat vékony, Y-alakú
küllőszettből állnak, melyek kis rugózatlan tömeget biztosítanak a jól
reagáló felfüggesztésműködés és a zökkenőmentes vezetés
érdekében. Elöl egy 100/80-17 méretű abroncs garantálja a
magabiztos úttartást, míg a széles profilú, 130/70-17 méretű hátsó
abroncs magas szintű húzóerőt tesz lehetővé és a rendíthetetlen
streetfighter külsőt hangsúlyozza.

Modern műszerfali egység
A vezető által látható műszerfali egység csúcsminőségű megjelenítésről
gondoskodik, amely az okostelefonok legújabb generációjának modern
konstrukciós elemeit foglalja magában. Bekapcsoláskor a teljes LED
eszközpanel üdvözli a vezetőt. Fordulatszámot, motorhőmérsékletet és
üzemanyagszintet mutató sávos kijelzők találhatók rajta, továbbá
váltófény és digitális sebességmérő.
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Motor MT-125
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 124,7cc

Furat x löket 52,0 mm x 58,6 mm

Kompresszióviszony 11,2 : 1

Maximális teljesítmény 11,0 kW  (15,0LE) @  9 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

Maximális nyomaték 12,4 Nm  (1,25 kg-m)  @  8 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 2,13 l/100km

CO2 emission 49 g/km

Alváz MT-125
Váz Acél deltabox

Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm

Első rugóút 130 mm

Villaszög 25º

Utánfutás 89 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 114 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 292 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 230 mm

Első gumi 100/80-17 M/C

Hátsó gumi 130/70-17 M/C

Méretek MT-125
Teljes hossz 1 955 mm

Teljes szélesség 740 mm

Teljes magasság 1 040 mm

Ülésmagasság 810 mm

Tengelytáv 1 355 mm

Minimális hasmagasság 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

140 kg

Üzemanyagtank kapacitása 11,5 liter

Olajtank kapacitása 1,15 liter



Színek 
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Night Fluo Tech Black Yamaha Blue

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha MT-125 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


