Xenter 125

Staňte se pánem svého
času
Xenter 125 je zároveň praktický i stylový. Je předurčen
k tomu, aby vám pomohl s bezproblémovou dopravou po
městě. Nabízí vzpřímenou jízdní pozici a plochý nášlap,
který je zárukou pohodlné jízdy. Velká kola vám navíc
dodají jistotu při jízdě.
Dvojitý světlomet a zadní světlo s technologií LED
přispívají k celkovému stylu – a najdete zde dostatek
úložného prostoru. Xenter je poháněn spolehlivým
a úsporným čtyřtaktním čtyřventilovým motorem
o objemu 125 ccm, který mu dává svižný výkon s výbornou
spotřebou.
Sdružený brzdový systém se stará o plynulé zastavení,
odpružení Monocross a prošívané dvojité sedlo pak
zajišťuje, že se nenápadný skútr Xenter 125 řadí mezi
nejpohodlnější modely v segmentu městských
dopravních prostředků.
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Elegantní a stylový dopravní prostředek
do města na velkých kolech
Pohodlné prošívané sedlo s vysoce
přilnavým potahem
Dvojitý světlomet a zadní LED světlo
Úsporný čtyřtaktní motor o objemu
125 ccm splňující emisní normu EU4
Lehká slitinová 16palcová pětipaprsková
kola
Pokročilé zadní odpružení Monocross
Teleskopická přední vidlice s plynulým
odpružením
Sdružený brzdový systém
267mm přední kotoučová brzda
a 150mm zadní bubnová brzda
Pohodlný a úžasně prostorný plochý
nášlap
Propracovaný přístrojový LCD panel
Dostatek úložného prostoru
a vylepšená povrchová úprava

Xenter 125

Stylový dopravní prostředek do
města

Pohodlný, prostorný a praktický
Dokonale plochý nášlap a téměř plochý

Velká 16palcová pětipaprsková
kola
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Pokročilé zadní odpružení
Monocross
Pokročilé zadní odpružení Monocross
s jedním tlumičem vychází z technického
provedení špičkového skútru TMAX
společnosti Yamaha. Zajistí vám dokonale
plynulou jízdu i na nerovných městských
cestách. Pokud k tomu připočteme
teleskopickou přední vidlici s plynulým
odpružením a velká 16palcová kola, je
Xenter 125 stvořen k tomu, aby vám při
každé jízdě nabídl plynulou a sebejistou
jízdu.

Kapalinou chlazený čtyřtaktní
motor o objemu 125 ccm
splňující požadavky emisní
normy EURO 4

acc.com

Velká přední kotoučová brzda o průměru
267 mm a zadní 150mm bubnová brzda

Skútr Xenter 125 pohání svižný, kapalinou
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chlazený čtyřtaktní čtyřventilový motor

byla jízda na tomto stylovém skútru na

o objemu 125 ccm, při rozjezdu z místa

velkých kolech sebejistá a zastavování

proto skvěle zrychluje. Jeho účinný systém

plynulejší, je vybaven sdruženým brzdovým

vstřikování paliva se postará o příznivou

systémem, který automaticky vyvažuje

spotřebu a nízké emise. Protože má tato

veškeré zásahy jezdce.

kompaktní hnací jednotka i vyvažovací
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chod, nabídne vám dokonale pohodlnou
jízdu.
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Sdružený brzdový systém

Xenter 125
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka

jednoválec;4taktní;kapalinou
chlazený;SOHC;4ventilový
125cc
52.0 x 58.7
11.0 : 1
9.2 kW @ 7,500 ot/min
11.9 Nm @ 7,250 ot/min
zásoba oleje v klikové skříni
Vstřikování paliva
TCI
Elektrický
automatická s variátorem

Podvozek
Systém předního odpružení
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

teleskopická vidlice
100 mm
kyvná vidlice
92 mm
Hydraulická kotoučová, Ø267 mm
bubnová, Ø150 mm
100/80-16
120/80-16

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost
Kapacita palivové nádrže

1,990 mm
690 mm
1,135 mm
785 mm
1,385 mm
140 mm
142kg
8L

Typ motoru
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Xenter 125
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. 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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