YS125

Faceţi ecare călătorie
o călătorie inteligentă
În ultimii 10 ani, Yamaha a îmbunătăţit vieţile a peste
150.000 de oameni. Iar cea mai recentă gamă Urban
Mobility a noastră conţine noul YS125 - o motocicletă
uşoară de navetă cu autonomia, abilitatea, stilul şi
raportul calitate-preţ pe care le căutaţi.
Am păstrat caracteristicile care au făcut din YBR un
succes şi am îmbunătăţit şi reproiectat motorul, şasiul şi
caroseria pentru a crea motocicleta de navetă urbană
supremă.
Veţi adora designul său sportiv, consumul redus de
combustibil şi durabilitatea Yamaha - precum şi o
autonomie de pilotaj extinsă şi o poziţie în şa mai relaxată.
YS125 are totul necesar pentru a vă deplasa. Zilnic.

www.yamaha-motoracc.com

Motocicletă uşoară de navetă, de 125
cc
Direcţie uşoară şi manevrare facilă
Design ra nat şi sportiv
Autonomie remarcabilă cu abilitate
Yamaha
Roţi de 18 inchi pentru agilitate,
stabilitate şi confort
Rezervor de combustibil de 14 litri
Poziţie de pilotaj naturală şi
confortabilă
Cadru tubular solid şi uşor
Suspensie modernă cu cursă lungă
pentru confort premium
Sistem de frânare uni cat (UBS)
pentru oprire lină
Indicator de treaptă de viteză şi
indicator eco
Poate pilotat cu permis auto

YS125

Caracteristici de manevrare
uşoară

Rezervor de combustibil pentru
autonomie mare

Fie că vă strecuraţi pe străzile aglomerate

Motorul de 125 cc în 4 timpi este construit

ale oraşului sau că pilotaţi pe drumuri

pentru a atinge o autonomie remarcabilă –

secundare, şasiul uşor şi suspensia

şi, pentru că este vorba despre o Yamaha,

modernă ale modelului YS125 fac ecare

puteţi

călătorie mai uşoară şi mai plăcută. Roţile

durabilitatea fără rival sunt dotări

sale turnate de 18 inchi oferă agilitate şi

standard. Cu rezervorul său de 14 litri

stabilitate, iar anvelopa faţă 2,75-18 şi

pentru autonomie mare, YS125 are

anvelopa spate 100/80-18 oferă o ţinută

posibilitatea de a parcurge peste 300 km

de drum confortabilă şi sigură.

între alimentări, oferindu-vă libertatea de

sigur că abilitatea şi

a pilota uşor, rapid şi economic.

Design ra nat şi sportiv

Motor lin, abil şi economic

Este distractiv să faci naveta atunci când

Când călătoriţi spre serviciu sau facultate,

pilotezi modelul YS125. Cu aspectul său

abilitatea, preţul accesibil şi costurile de

ra nat şi sportiv, această motocicletă

funcţionare reduse sunt de importanţă

uşoară aduce un aer proaspăt în clasa

capitală. Motorul de 125 cc cu injecţie de

Urban Mobility. Cu un far restilizat şi

combustibil, răcit cu aer, cu 2 supape,

carenajul compact al farului - împreună cu

SOHC, Euro 4 al modelului YS125 este

prize de aer sportive şi o ţeavă de

unul dintre cele mai economice şi abile

eşapament neagră îndreptată în sus -

din clasa sa. Ceea ce face din acest model

YS125 oferă un amestec ideal de

una dintre cele mai inteligente metode de

economie, aspect practic şi aspect plăcut.

a vă deplasa şi a trăi în oraş.
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Poziţie de pilotare dreaptă
Ergonomia modelului YS125 a fost
dezvoltată pentru a garanta că piloţi de
dimensiuni variate se vor simţi în largul lor
de îndată ce se urcă pe această motocicletă
uşoară de navetă. Înălţimea şeii de 795 mm
oferă o poziţie de pilotaj dreaptă, naturală,
pentru a face călătoria spre serviciu mai
relaxată şi mai plăcută - iar pentru a spori
confortul pasagerului, există un mâner de
susţinere comod.

Far şi stop elegante
Ştiţi că atunci când arătaţi bine vă veţi şi
simţi bine, aşa că i-am dat o faţă sportivă
modelului YS125, cu un far nou proiectat,
înconjurat de un carenaj compact. Iar în
partea posterioară, ansamblul stopului şi
suportul pentru plăcuţa de înmatriculare nou
proiectate - precum şi toba de eşapament
îndreptată în sus - întăresc caracterul
sportiv al acestei motociclete uşoare de
navetă.

YS125
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Sistem combustibil
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Fuel consumption
CO2 emission

Răcit cu aer;4 timpi;SOHC;2-supape
125cc
52.4 mm x 57.9 mm
10.0 : 1
7.8 kW @ 7,500 rpm
10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm
Carter umed
Injecţie de carburant
TCI
Electric
Angrenaj constant
2.0l/100km
46g/km

Şasiu
Sistem suspensie faţă
Cursă faţă
Sistem suspensie spate
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Furcă telescopică
120 mm
Basculă
112 mm
mono disc , Ø245 mm
tobă, Ø130 mm
2.75-18-42P
100/80-18-59P

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate fără sarcină
Capacitate rezervor carburant

2,005 mm
735 mm
1,050 mm
795 mm
1,320 mm
150 mm
129kg
14Litri
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YS125
Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu
prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură
prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor
Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție
de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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