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Akrobatski skoki
Če hočete uspeti v motokrosu, morate veliko časa prebiti
na dirkališču. Če ste povsem odločeni postati najboljši,
potrebujete znanje, telesno pripravljenost in odločnost ter
pravi tekmovalni motor.

Tukaj pa nastopi model YZ125. Lahek 125 cm3 2-taktni
motor z eksplozivnim agregatom in izjemno odzivno
aluminijasto šasijo je dokazan zmagovalec na najvišjem
nivoju.

Ta legendarni motor za motokros smo opremili z izjemno
odzivnim sprednjim in zadnjim sistemom vzmetenja za
boljšo okretnost in hitrejšo vožnjo skozi zavoje, vrhunski
oklep pa je privlačnega tovarniškega videza. Zdaj v tem
paketu manjkate samo še vi.

Kompakten 125 cm3 2-taktni
agregat z visokimi vrtljaji

Izjemno lahek aluminijast okvir s
poldvojno kletko

Zmagovalna moč in lahkotno
upravljanje

48 mm vilice YZ-F, ločena funkcija
za zrak/olje

Sistem zadnjega vzmetenja
Monocross YZ-F

Oklep za vitek in sodoben videz

Mehanizem za hitro nastavitev
sklopke

Širše opore za stopala za boljši
nadzor

Tehnologija 2-taktnega agregata
za enostavnejše vzdrževanje

Enostavno prilagodljiv 38 mm
uplinjač Keihin

Na voljo je komplet za prilagajanje
moči YRRD (Yamaha Rinaldi R and
D)

Na voljo je številna originalna
dodatna oprema
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Tekmujte. Zmagujte.
Uživajte.

Nič ne prekaša vožnje z motorjem YZ125. Ko
se dirka začne, lahko mogočen 125 cm3 2-
taktni agregat poženete z vsemi vrtljaji in
hitro prestavljate 6-stopenjski menjalnik.
Trpežen tekmovalni motor je z mokro težo
zgolj 94 kg dovolj hiter in okreten, da vas
povsem prevzame.

Predstavljamo vrhunski motor YZ125 z
odzivnimi sprednjimi vilicami, ki imajo ločen
sistem za zrak/olje za zanesljivo blaženje –
zadnje vzmetenje Monocross pa zagotavlja
vrhunsko blaženje z izboljšanim oprijemom.

Izrazit oklep in drzna grafika tovarniškemu
motorju YZ125 dajeta videz, ki je skladen z
njegovo zmagovalno zmogljivostjo. Zato lahko
začnete dirkati, zmagovati in uživati!
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Izrazit oklep in drzna grafika
2-taktni motor YZ125 ima sodoben oklep in grafiko, zato deluje
še bolj lahkotno. Blatniki in zaščite vilic poskrbijo za izrazitejši
videz, stranski pokrovi in sedežna prevleka pa poudarjajo
prenovljen videz.

48 mm obrnjene vilice
Zasnova 48 mm obrnjenih sprednjih vilic je podobna kot pri 4-
taktnih motorjih YZ-F in ima ločen sistem za zrak/olje, ki
preprečuje vstop zraka v mehanizem in zagotavlja zanesljivejše
blaženje. Vilice delujejo s posebnimi nastavitvami za YZ125 ter
tako omogočajo še natančnejše in okretnejše upravljanje.

Sistem zadnjega vzmetenja Monocross
Poleg vilic ima motor YZ125 sistem zadnjega vzmetenja Monocross,
ki vključuje prenovljeno nihajno roko, blažilnike in mehanizem
vzmetenja kot pri 4-taktnih modelih YZ-F. Sistem skrbi za izjemno
učinkovito blaženje ter dober oprijem za polno mero zmagovalne
zmogljivosti.

Široke opore za stopala in mehanizem za nastavitev sklopke
2-taktni motor YZ125 ima številne značilnosti, ki smo jih prevzeli od
najnovejših 4-taktnih modelov YZ-F. Široke opore za stopala omogočajo
dodatno oporo za popoln nadzor med agresivno vožnjo – mehanizem za
nastavitev sklopke pa omogoča enostavno prilagajanje napetosti kablov
brez vsakega orodja.

125 cm3 2-taktni agregat
V osrčju zmogljivega in lahkega motorja se skriva 124 cm3
tekočinsko-hlajen 2-taktni agregat z Yamahinim priznanim sistemom
YPVS za večjo moč. Izjemno kompakten agregat za enostavno
vzdrževanje s 6-stopenjskim menjalnikom s kratkimi prestavnimi
razmerji lahko opremite z našimi deli YRRD za še zmagovitejše
zmogljivosti.

Izredno lahka in okretna šasija
Kompakten 125 cm3 2-taktni agregat je pritrjen na aluminijast lahek in
trpežen okvir s poldvojno kletko, ki zagotavlja popolno ravnotežje
trdnosti za boljši nadzor ter zanesljivo vožnjo. Z mokro težo zgolj 94 kg
model YZ125 sodi med najlažje motorje za motokros, ki drvijo po zavojih
in skozi mokre dele prog.
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Agregat YZ125 2018
Tip agregata Tekočinsko hlajen, 2-taktni, Naprej nagnjen 1-valjni, membranski ventil s YPVS

Prostornina 125ccm

Vrtina x gib 54,0 mm x 54,5 mm

Kompresijsko razmerje 8.6 ~ 10.7 : 1

Maksimalna moč -  (

Različica z omejeno močjo -  (

Maksimalen navor -

Sistem podmazovanja Predmešanica

Tip sklopke Mokra, spiralna vzmet z več diski

Uplinjač Mikuni TMX38

Sistem vžiga CDI

Zagon Nožni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Veriga

Šasija YZ125 2018
Okvir Dvojna gred

Hod prednjega vzmetenja 300 mm

Kot vilice 26º

Predtek 109 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (link povezava)

Hod zadnjega vzmetenja 315 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 250 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 80/100-21 51M

Zadnja pnevmatika 100/90-19 57M

Dimenzije YZ125 2018
Skupna dolžina 2.137 mm

Skupna širina 825 mm

Skupna višina 1.295 mm

Višina sedeža 975 mm

Medosna razdalja 1.445 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 363 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

94 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

8,0 L

Prostornina rezervoarja za olje 0,7 L



 
Cena 
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YZ125 6.990,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>7.690,00</s> €</b>

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Tehnični podatki in izgled
Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in razlikujejo glede na zahteve in pogoje. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega
Yamahinega prodajalca.
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Racing Blue

Izbrani dodatki

Polnilni paket
dušilnika GYTR®

Sistem vsesavanja
VFORCE® s
sesalnimi lamelami

Karbonske
membranske
plošče VFORCE®

Trpežen rotor
GYTR®

Kovinski pokrov za
sklopko GYTR®

Karbonski pokrov
vžigalne naprave
GYTR®

Za ogled vseh YZ125 2018 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 vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

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

priporoča uporabo maziva Yamalube®. Yamalube® je naša lastna linija visokotehnoloških maziv. 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

vam 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 YZ125 2018 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


