
Získejte nový pohled
na skutečnost
Každý stroj řady R je vyroben bez kompromisů. Takže když

se rozhodnete pro model R125, můžete si být naprosto

jisti, že se stanete majitelem špičkového

supersportovního motocyklu konstruovaného s cílem

poskytnout ty nejlepší jízdní zážitky. Pokaždé.

To první, co vás při pohledu na R125 upoutá, je agresivně

stylizovaná kapotáž, která vypadá, jako by přišla přímo ze

závodní trati. A když si prohlédnete nádherně zpracované

šasi a kapotáž v nové dvoubarevné variantě Icon Blue,

okamžitě poznáte, že kvalita značky Yamaha nemá

konkurenci.

Jakmile se na tomto špičkovém supersportu 125 jednou

projedete, už nebude cesty zpět. Od citlivého motoru

EU5 125 ccm až po kompaktní rám Deltabox se 41mm

vidlicemi USD a lehkou hliníkovou kyvnou vidlicí vám R125

poskytne vynikající výkon s přesným ovládáním. Takže

ihned poznáte, že tento motocykl byl stvořen přímo pro

vás a že vy jste byli stvořeni pro tento motocykl.

Špičkový motor o objemu 125 ccm se

systémem VVA

Prémiové dvoubarevné povedení Icon

Blue s matným tmavě modrým

odstínem

Rám Deltabox zajišťující precizní

ovládání a řízení

Lehká hliníková kyvná vidlice pro vyš ší

stabilitu při vysoké rychlosti

Asistenční antihoppingová spojka (A&S)

Konstrukce kapotáže řady R s dvojitými

LED světlomety

11litrová palivová nádrž

Kokpit inspirovaný modelem M1

MotoGP®

Dobře viditelné LCD přístroje

Sportovní a pohodlná jízdní poloha

Široká zadní pneumatika š ířky 140 mm

Vynikající brzdný výkon
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Získejte nový pohled na skutečnost
V kategorii licencí A1 nemá model R125 obdoby. Tento agresivně stylizovaný lehký supersport

zkonstruovaný se stejnou závodní DNA, která jezdcům Yamaha zajišťuje vítězství ve WorldSBK

a MotoGP®, je připraven představit vám nadšení a exkluzivitu, které přináší vstup do světa řady R.

Už od prvního otočení plynem si uvědomíte, proč R125 budí na ulici naprostý respekt. Jeho silný motor

125 ccm EU5 je vybaven systémem VVA společnosti Yamaha, který zajišťuje skutečně výjimečný výkon

a razantní akceleraci. Závodní spojka A&S vám dá naprostou kontrolu nad šasi při podřazování.

Stejně jako každý jiný model řady R je R125 vybavena kompaktním rámem Deltabox s hliníkovou kyvnou

vidlicí a také 41mm USD vidlicemi a lehkými koly zajišťujícími vynikající obratnost v zatáčkách. Nová

dvoubarevná varianta Icon Blue podtrhuje jeho dynamický vzhled – zatímco optimalizovaná poloha

řídítek, kvalitní polstrované sedadlo a hliníkové zadní opěrky nohou zajišťují vyváženou a pohodlnou

jízdu. Získejte nový pohled na skutečnost.
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Špičkový motor o objemu
125 ccm se systémem VVA

Vysoce účinný motor modelu R125 je

vybaven velkými sacími i výfukovými

ventily a kompaktním spalovacím

prostorem, který zajišťuje působivé

zrychlení. Špičkový systém variabilního

řízení ventilů (VVA) optimalizuje polohu

ventilů, čímž zaručuje vysoký točivý

moment při nízkých otáčkách a úžasný

výkon při vysokých otáčkách. Těleso

škrticí klapky s velkým průměrem zaručuje

plynulé a jemné ovládání akcelerátoru –

a výfukový systém se stará o sportovní

a emotivní zvuk.

Barvy Icon Blue a Tech Black

Model R125 má stejné závodní DNA, jaké

mají všechny ostatní modely ikonické

řady R. Nyní k dispozici v novém

prémiovém dvoubarevném provedení Icon

Blue s matným tmavě modrým odstínem

a také dynamickém provedení Tech Black.

Zcela jistě se jedná o nejpůsobivěji

vypadající R125 vůbec.

Rám Deltabox

Model R125 je hodnocen jako jeden z nejlépe

ovladatelných motocyklů ve své kategorii.

Nabízí plynulé a lehké ovládání s komfortem

při vysokých rychlostech. Rám Deltabox

využívá optimalizovanou přední i zadní

geometrii a také krátkou kyvnou vidlici a

41mm přední vidlici upside down

s technickými parametry podvozku na úrovni

špičkového supersportu do 125 ccm.

Lehká hliníková kyvná vidlice

Modely Yamaha řady R jsou navrženy tak,

aby vám poskytly ten nejlepší styl, výkon a

technologie. Model R125 je vybaven

lehkou kyvnou vidlicí z hliníku. Je vyrobena

pomocí pokročilé technologie lití

společnosti Yamaha a svými malými

rozměry, nízkou hmotností

a optimalizovanou tuhostí zaručuje vysoký

výkon při sportovním stylu jízdy.

Asistenční antihoppingová
spojka (A&S)

Abyste mohli výkon vysokootáčkového

motoru využít naplno, je motocykl R125

vybaven asistenční antihoppingovou

spojkou (A&S), které postačuje nízký tlak

na páčku pro snadné ovládání a přesnější

kontrolu. Tato konstrukce zaručuje

plynulou a efektivní akceleraci, přičemž

spojka A&S zlepšuje ovladatelnost.

Konstrukce kapotáže řady R
s dvojitými LED světlomety

Sebevědomá a agresivně stylizovaná maska

modelu R125 inspirovaná legendárním

modelem R1 je osazena dvojitými LED

světlomety, které posilují sdílenou DNA

řady R. Přední kryt ve stylu M1 MotoGP®,

zadní světlo LED a prémiová povrchová

úprava v závodním stylu jasně dokazují, že

úžasná kapotáž modelu R125 bezesporu

obsahuje ryzí DNA řady R.
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Motor

Typ motoru Kapalinou chlazený;EURO5;SOHC;4taktní;4ventilový
Zdvihový objem 124.7cc
Vrtání x zdvih 52.0 x 58.6
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 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 2.1 l/100km
CO2 emission 47 g/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 140/70-17 M/C

Rozměry

Celková délka 1,955 mm
Celková šířka 680 mm
Celková výška 1,065 mm
Výška sedla 825 mm
Rozvor kol 1,355 mm
Minimální světlá výška 155 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 144 kg
Kapacita palivové nádrže 11.5Litry
Kapacita olejové nádrže 1.15litry
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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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