
Ať je každá vaše jízda
skvělá
Během posledních deseti let zlepšily motocykly Yamaha

YBR125 život více než 150 000 lidí. Naše poslední

produktová řada Urban Mobility obsahuje nový model

YS125 – lehký městský skútr s autonomií, spolehlivostí,

stylem a hodnotou, které hledáte.

Zachovali jsme vlastnosti, které stály za úspěchem

modelu YBR, a vylepšili jsme a přepracovali motor,

podvozek a karoserii, abychom vytvořili nejlepší možný

motocykl do města.

Zamilujete si jeho sportovní vzhled, nízkou spotřebu

paliva a odolnost značky Yamaha, stejně jako větší

dojezdovou vzdálenost a pohodlnější polohu sezení.

Model YS125 nabízí přesně to, co při jízdě potřebujete.

Den za dnem.

Lehký motocykl na dojíždění s objemem

125 ccm

Lehké řízení a snadné ovládání

Elegantní sportovní vzhled

Vynikající autonomie se spolehlivostí

Yamaha

18palcová kola pro hbitost, stabilitu

a komfort

14litrová palivová nádrž

Přirozená a pohodlná jízdní poloha

Silný a přitom lehký trubkový rám

Špičkové odpružení s velkým zdvihem

pro dokonalý komfort

Sjednocený brzdný systém (UBS) pro

plynulé zastavení

Indikátor řazení a indikátor Eco
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Snadná ovladatelnost

Bez ohledu na to, zda se proplétáte

přeplněnými městskými ulicemi nebo

jedete po okresních silnicích, díky lehkému

podvozku a měkkému odpružení modelu

YS125 pro vás bude každá cesta snazší

a příjemnější. 18palcová litá kola jsou

zárukou hbitosti a stability: přední

pneumatika 2,75-18 a zadní pneumatika

100/80-18 zajišťují komfortní a sebejistou

jízdu.

Palivová nádrž pro dlouhý
dojezd

Čtyřtaktní motor 125 ccm je zkonstruován

pro dosažení vynikající spotřeby paliva

a jako u všech výrobků Yamaha jsou

jedinečná spolehlivost a odolnost

samozřejmostí. Se svou 14litrovou

palivovou nádrží pro dlouhý dojezd má

model YS125 potenciál ujet přes 300 km

mezi zastávkami na dotankování, což vám

umožňuje jezdit snadno, rychle

a ekonomicky.

Jízda ve vzpřímené poloze

Model YS125 má ergonomii navrženou tak,

že se jezdci různého vzrůstu budou cítit

pohodlně od prvního okamžiku, kdy na tento

lehký městský motocykl usednou. Sedlo

o délce 795 mm umožňuje přirozenou

vzpřímenou jízdní polohu, díky které bude

vaše jízda pohodlnější a příjemnější – pro

zvýšení komfortu spolujezdce je k dispozici

praktické madlo.

Elegantní sportovní vzhled

S motocyklem YS125 je dojíždění zábava.

Elegantní sportovní vzhled tohoto lehkého

motocyklu přináší svěží vítr do třídy Urban

Mobility. S přepracovanými světlomety

s kompaktní kapotáží v kombinaci se

sportovními vzduchovými lapači a nahoru

zahnutým černým tlumičem výfuku

představuje model YS125 ideální

kombinaci hospodárnosti, praktičnosti

a skvělého vzhledu.

Spolehlivý a úsporný motor
s plynulým chodem

Když jedete do práce nebo do školy, jsou

pro vás spolehlivost, dostupnost a nízké

provozní náklady prioritou. Model YS125 je

vybaven 2válcovým vzduchem chlazeným

motorem 125 ccm se vstřikováním paliva,

který splňuje normu SOHC EU4 a je jedním

z nejhospodárnějších a nejspolehlivějších

motorů ve své třídě. To z motocyklu dělá

jeden z nejchytřejších způsobů, jak se

pohybovat po městě.

Stylový přední a zadní světlomet

Víme, že skvělý vzhled vám dodá dobrý

pocit, a proto jsme model YS125 vybavili

sportovní přední částí s nově navrženým

světlometem obklopeným kompaktní

kapotáží. Vzadu se nachází nově navržené

zadní světlo a držák registrační značky,

a také nahoru zahnutý tlumič výfuku. Tyto

prvky zdůrazňují sportovní vzhled lehkého

městského motocyklu.
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Motor

Typ motoru Vzduchem chlazený;4taktní;SOHC;2 ventilový
Zdvihový objem 125cc
Vrtání x zdvih 52.4 x 57.9
Kompresní poměr 10.0 : 1
Maximální výkon 7.8 kW @ 7,500 ot/min
Maximální točivý moment 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 ot/min
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr
Fuel consumption 2.0l/100km
CO2 emission 46g/km

Podvozek

Systém předního odpružení teleskopická vidlice
Přední zdvih 120 mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Zadní zdvih 112 mm
Přední brzda Jednoduchá kotoučová, Ø245 mm
Zadní brzda bubnová, Ø130 mm
Přední pneumatika 2.75-18-42P
Zadní pneumatika 100/80-18-59P

Rozměry

Celková délka 2,005 mm
Celková šířka 735 mm
Celková výška 1,050 mm
Výška sedla 795 mm
Rozvor kol 1,320 mm
Minimální světlá výška 150 mm
Mokrá hmotnost 129kg
Kapacita palivové nádrže 14Litry
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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