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Vozite svobodno. Vozite
sproščeno.
Zanesljive motorje za vsakodnevno vožnjo izdelujemo že
več kot 60 let. Vsak dan se na stotisoče ljudi, kakršni ste vi,
vozi po mestu z zanesljivimi motornimi kolesi Yamaha.
Zdaj kot naslednika modela YBR125 predstavljamo enako
zanesljiv model YS125.

Model YS125 vas bo navdušil z izjemno avtonomijo goriva
in elegantnim videzom. Ko boste izkusili sproščen položaj
med vožnjo, boste vedeli, da je ta lahek motor za
vsakodnevno vožnjo pametna izbira za vaš način življenja.
Zmogljivo vzmetenje in 18-palčna kolesa zagotavljajo
lahkotno upravljanje in enostavno krmiljenje, 14-litrski
rezervoar za gorivo pa omogoča veliko voženj med
postanki za točenje goriva.

Yamaha YS125. Vozite svobodno. Vozite sproščeno.

Lahek motor za vsakodnevno
vožnjo s prostornino agregata
125 cm3

Lahkotno krmiljenje in enostavno
upravljanje

Elegantna, športna oblika

Izjemna avtonomija z Yamahino
zanesljivostjo

18-palčna kolesa za okretnost,
stabilnost in udobje

14-litrski rezervoar za gorivo z
dosegom do 300 km

Naravna in udobna drža med
vožnjo

Močan in lahek cevast okvir

Zmogljivo vzmetenje z dolgim
hodom za vrhunsko udobje

Centralni zavorni sistem (UBS) za
učinkovito ustavljanje

Indikator prestave in indikator
varčne vožnje
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Pametna vožnja do
vsakega cilja

V preteklih 10 letih je model Yamaha YBR125
izboljšal življenje več kot 150.000 ljudem. Naša
najnovejša ponudba za mestno vožnjo zdaj
obsega novi model YS125 – lahko motorno
kolo za vsakodnevno vožnjo z avtonomijo,
zanesljivostjo, slogom in vrednostjo, kakršne si
želite.

Obdržali smo lastnosti, zaradi katerih je bil
model YBR tako uspešen, ter izboljšali in
spremenili agregat, šasijo in ohišje, in tako
ustvarili vrhunski mestni motor za
vsakodnevno vožnjo.

Navdušeni boste nad športno obliko, majhno
porabo goriva in Yamahino vzdržljivostjo ter
daljšimi vožnjami in bolj sproščenim položajem
med vožnjo. Čari modela YS125 vas zapeljejo.
Vsak dan.
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Značilnosti enostavnega upravljanja
Zaradi lahke šasije in odzivnega vzmetenja modela YS125 bodo
vaše vožnje enostavnejše in prijetnejše ne glede na to, ali boste
vijugali po prometnih mestnih ulicah ali se vozili po stranskih
cestah. 18-palčni liti kolesi zagotavljata okretnost in stabilnost,
sprednja pnevmatika 2,75-18 in zadnja pnevmatika 100/80-18
pa omogočata udobno in zanesljivo vožnjo.

Velik rezervoar za gorivo
4-taktni agregat s prostornino 125 cm3 zagotavlja izjemno
avtonomijo goriva. Ker gre za Yamahin motor, ste lahko
prepričani, da sta neprekosljiva zanesljivost in vzdržljivost serijski.
Z motorjem YS125 lahko prepotujete do 300 km pred ponovnim
točenjem goriva, saj ima 14-litrski rezervoar za gorivo za velike
razdalje, zato lahko vozite sproščeno, hitro in varčno.

Pokončna drža med vožnjo
Ergonomska oblika modela YS125 zagotavlja, da se različno veliki
vozniki sprostijo takoj, ko sedejo na ta lahek motor za vsakodnevno
vožnjo. Višina sedeža, ki znaša 795 mm, omogoča naravno in
pokončno držo med vožnjo, zato je vožnja v službo bolj sproščena in
prijetnejša, za dodatno udobje sovoznika pa je na voljo priročno
držalo.

Elegantna, športna oblika
Z modelom YS125 postane vsakodnevna vožnja zabavna. Ta lahek model
z elegantno in športno obliko uvaja prenovljen videz v razredu motornih
koles za mestno vožnjo. S prenovljenim žarometom in kompaktnim
pokrovom žarometa ter športnimi zračnimi režami in dvignjenim črnim
dušilnikom je model YS125 idealna mešanica varčnosti, praktičnosti in
privlačnega videza.

Gladko, zanesljivo in varčno delovanje agregata
Pri vožnji v službo ali šolo so najpomembnejši vidiki zanesljivost,
cenovna ugodnost in nizki stroški. Model YS125 poganja zračno
hlajen 2-ventilski agregat SOHC s prostornino 125 cm3 in
vbrizgavanjem goriva, ki je skladen z EU4 ter velja za enega
najvarčnejših in najbolj zanesljivih agregatov v tem razredu. Zato je ta
model eden najpametnejših načinov prevažanja in življenja v mestu.

Eleganten žaromet in zadnja luč
Sami veste, da se dobro počutite, kadar ste lepo oblečeni, zato smo
modelu YS125 nadeli športni videz s prenovljenim žarometom, ki ga
obdaja kompakten pokrov. Na zadnji del pa smo namestili prenovljeno
zadnjo luč, nosilec registrske tablice in dvignjen dušilnik, ki poudarjajo
športni značaj tega lahkega motorja za vsakodnevne vožnje.
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Agregat YS125
Tip agregata Zračno hlajenje, 4-taktni, SOHC, 2-ventilski

Prostornina 125ccm

Vrtina x gib 52,4 mm x 57,9 mm

Kompresijsko razmerje 10,0 : 1

Maksimalna moč 7,8 kW @ 7.500 obr/min

Maksimalen navor 10,8 Nm 1,1(kg-m @ 6.000 obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni

Poraba goriva 2,0 l/100km

CO2 emission 46 g/km

Šasija YS125
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Hod prednjega vzmetenja 120 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka

Hod zadnjega vzmetenja 112 mm

Prednja zavora disk, Ø 245 mm

Zadnja zavora bobenj, Ø 130 mm

Prednja pnevmatika 2.75-18-42P

Zadnja pnevmatika 100/80-18-59P

Dimenzije YS125
Skupna dolžina 2.005 mm

Skupna širina 735 mm

Skupna višina 1.050 mm

Višina sedeža 795 mm

Medosovinski razmak 1.320 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 150 mm

Skupna teža (s polnimi
rezervoarji)

129 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

14 L



 
Cena 
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YS 125 2.890,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.
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Power Red Competition White Midnight Black

Izbrani dodatki

Zadnji prtljažnik Športni vizir 30 l kovček City Zadnji LED-
smerniki Plus

Sprednji LED-
smerniki Plus

Za ogled vseh YS125 dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,

da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha YS125 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


