
Jedinečný
supersportovní
motocykl 125 řady R.
Modely Yamaha R, které vítězí na okruzích a vévodí

silnicím, nabízejí nekompromisní výkon, technologii se

závodními kořeny a ultramoderní design. Agresivní verze

Monster Energy Yamaha MotoGP motocyklu R125 vám

umožní dostat se na novou úroveň.

Verze R125 Monster Energy Yamaha MotoGP s gra ckými

motivy modelu YZR-M1 a kapotáží se závodními kořeny

přináší opravdový styl MotoGP do ulic a dává každému

mladému jezdci příležitost zažít čirou energii a skutečné

nadšení.

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP představuje tu

nejúchvatnější speciální verzi v kategorii lehkých

supersportů. Tento exkluzivní model řady R inspirovaný

MotoGP, který disponuje vyšším výkonem, přesnějším

řízením a lepšími možnostmi ovládání, vám nabízí

p íle itost splnit si sny.

Kapotáž řady R v barvách Monster

Energy Yamaha MotoGP

Kokpit inspirovaný supersportovním

motocyklem YZR-M1 MotoGP

Motor o objemu 125 ccm s variabilním

řízením ventilů

Vysoká účinnost spalování zaručuje

plynulý výkon

Rám Deltabox zaručuje vynikající

tuhost

Hliníková kyvná vidlice zvyšuje jízdní

stabilitu

Lehká a přesná asistenční

antihoppingová spojka (A&S)

Palivová nádrž speciální konstrukce

s objemem 11 litrů

Propracované dobře viditelné LCD

přístroje

Vynikající ergonomie zaručuje

optimální jízdní polohu
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Exkluzivní motivy Monster
Energy Yamaha MotoGP

Každý model Yamaha R je vybaven

nefalšovanou závodní DNA, ale tato

speciální edice motocyklu R125 ve stylu

inspirovaném Monster Energy Yamaha

MotoGP vás dostane úplně nejblíže

k samotné podstatě MotoGP. A s předním

krytem ve stylu YZR-M1 osazeném dvěma

předními LED světlomety inspirovanými

modelem R1 se špičkovou povrchovou

úpravou je motocykl R125 Monster Energy

Yamaha MotoGP připraven k akci.

Kokpit inspirovaný modelem
YZR-M1 MotoGP

Celý model R125 byl zkonstruován tak, aby

vám poskytl jedinečné sportovní zážitky.

Závodní kokpit inspirovaný motocyklem

Yamaha MotoGP se pyšní vysoce kvalitním

uchycením řídítek, dobře viditelným

přístrojovým panelem LED a chráničem

brzdové páčky, který vám zajistí

dokonalou kontrolu na okruhu i na ulici.

Rám typu Deltabox

R125 je hodnocen jako jeden z nejlépe

ovladatelných motocyklů ve své kategorii,

který nabízí plynulé a lehké ovládání

s komfortem při vysokých rychlostech. Rám

Deltabox využívá optimalizovanou přední

i zadní geometrii. Model R125 vybavený

krátkou kyvnou vidlicí a 41mm obrácenou

vidlicí se chlubí technickými parametry

špičkového supersportu do 125 ccm.

Motor o objemu 125 ccm se
systémem VVA

Motor modelu R125 využívá systémem

variabilního řízení ventilů, který

optimalizuje polohu ventilů s ohledem na

vyšší točivý moment při nízkých otáčkách

a vyšší výkon při vysokých otáčkách –

a navíc snižuje spotřebu paliva. Těleso

škrticí klapky s velkým průměrem zaručuje

plynulé a jemnější ovládání akcelerátoru –

a výfukový systém se stará o sportovní

a emotivní zvuk.

Vysoká účinnost spalování

Aby se zvýšila účinnost plnění, je motor

motocyklu R125 vybaven velkými sacími

i výfukovými ventily a také kompaktním

spalovacím prostorem. Toto uspořádání –

spolu se špičkovým systémem VVA, velkou

škrticí klapkou a výfukovým systémem –

nabízí vyšší výkon od rozjezdu z místa po

maximální rychlost.

Hliníková kyvná vidlice

Design modelů Yamaha řady R je navržen

tak, aby zaručoval jedinečný styl, výkon a

technologie. R125 potvrzuje svou pozici

prémiového supersportu do 125 ccm

hliníkovou kyvnou vidlicí. Je vyrobena pomocí

pokročilé technologie lití společnosti

Yamaha a svými malými rozměry, nízkou

hmotností a optimalizovanou tuhostí

zaručuje vysoký výkon při sportovním stylu

jízdy.
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Motor

Typ motoru kapalinou chlazený;4taktní;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem 124.7cc
Vrtání x zdvih 52.0 x 58.6
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Maximální točivý moment 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá;vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapalování TCI (digitální)
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám Ocelový Deltabox
Úhel sklonu 25º
Stopa 89mm
Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, Ø41mm
Systém zadního odpružení kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 114 mm
Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø292 mm
Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm
Přední pneumatika 100/80-17 M/C
Zadní pneumatika 130/70-17 M/C

Rozměry

Celková délka 1,990 mm
Celková šířka 755 mm
Celková výška 1,140 mm
Výška sedla 825 mm
Rozvor kol 1,325 mm
Minimální světlá výška 155 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 142 kg
Kapacita palivové nádrže 11.5Litry
Kapacita olejové nádrže 1.15litry

R125 Monster Energy
Yamaha MotoGP Edition



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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