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Motorozz szabadon.
Motorozz könnyedén.
Már több mint 60 éve építünk megbízható városi
motorokat. Minden nap hozzád hasonló emberek
százezrei bízzák magukat Yamahájukra a városi
forgatagban. Most pedig bemutatjuk az YBR125 modellt
felváltó, épp oly megbízható YS125 modellt.

Az YS125 kiemelkedő üzemanyag-fogyasztása és új
kinézete téged is garantáltan lenyűgöz. Amint egyszer
megtapasztalod a kényelmes üléshelyzetet, tudni fogod,
hogy ez a könnyű városi motorkerékpár okos és stílusos
választás. Az osztályon felüli felfüggesztésnek és a 18
colos kerekeknek köszönhetően az egyenletes
kezelhetőség és a könnyű kormányozhatóság a motor
alapvető tulajdonságai közé tartoznak, míg a 14 literes
üzemanyagtartály révén két tankolás között igen nagy
távolságokat tehetsz meg.

Yamaha YS125. Motorozz szabadon. Motorozz könnyedén.

Könnyű, 125 ccm-es városi
motorkerékpár

Könnyű kormányozhatóság és
egyszerű kezelhetőség

Újragondolt és sportos kinézet

Kiemelkedő fogyasztás a Yamaha
megbízhatóságával

18 colos kerekek a mozgékonyság,
a stabilitás és a kényelem
jegyében

14 literes üzemanyagtartály,
amellyel akár 300 km-t is
megtehetsz egyetlen tankolással

Természetes, kényelmes
üléshelyzet

Erős, mégis könnyű csőváz

Osztályon felüli, hosszú rugóúttal
rendelkező felfüggesztés a
prémium szintű kényelem
érdekében

Egyesített fékrendszer (UBS) a
jobb irányíthatóságért

Sebességfokozat- és Eco-kijelző

B125/A1 kategóriás
jogosítvánnyal vezethető
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Vége a költséges
ingázásnak

Az elmúlt 10 évben a Yamaha YBR125 több
mint 150 000 ember életét tette jobbá. Urban
Mobility termékcsaládunk legújabb tagja, az
YS125 egy könnyű városi motorkerékpár,
olyan kiváló üzemanyag-fogyasztással,
megbízhatósággal, stílussal és ár-érték
aránnyal, amilyet keresel.

Megtartottuk az YBR azon stílusjegyeit,
melyek sikeressé tették azt, ugyanakkor
továbbfejlesztettük és újragondoltuk a
motort, a vázat és a felépítést, hogy egy
tökéletes városi motorkerékpárt alkossunk.

Imádni fogod sportos kinézetét, kiváló
üzemanyag-fogyasztását, Yamahára jellemző
tartósságát, még kényelmesebb
üléshelyzetét, és hogy nagy távolságokat
tudsz megtenni vele. Az YS125-ben megvan
minden, hogy mozgásba lendítsen.
Mindennap.
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Egyszerű kezelhetőség
Akár forgalmas városi utakon, akár kis mellékutcákban
közlekedsz, az YS125 könnyű váza és osztályon felüli
felfüggesztése minden utazást könnyebbé és élvezetesebbé
tesz. A 18 colos kerekek mozgékonyságot és stabilitást
biztosítanak – a 2.75-18-as első és a 100/80-18-as hátsó
abroncs pedig kényelmes, biztos úttartást garantál.

Nagy kapacitású üzemanyagtartály
A 125 ccm-es, 4 ütemű motor rendkívül gazdaságos üzemanyag-
fogyasztást biztosít – a Yamaha név pedig kiemelkedő
megbízhatóságot és tartósságot garantál az alapfelszereltség
részeként.  Az YS125 nagy kapacitású, 14 literes
üzemanyagtartálya révén két tankolás között akár 300 kilométert
is megtehetsz, így egyszerűbben, gyorsabban és
gazdaságosabban motorozhatsz.

Függőleges üléshelyzet
Az YS125 ergonomikus kialakítása biztosítja, hogy magasságtól és
súlytól függetlenül minden motoros azonnal kényelmesen érezhesse
magát, amint felül erre a könnyű városi motorra. A 795 mm-es
ülésmagasság természetes és függőleges üléshelyzetet tesz
lehetővé, így a munkába vezető út sokkal könnyebb és élvezetesebb
– az utas komfortjáról pedig egy kényelmes kapaszkodó
gondoskodik.

Újragondolt és sportos kinézet
Az YS125 modellel a munkába járás szórakozássá válik. Ez a könnyű
városi motor újragondolt és sportos kinézetével új színt visz az Urban
Mobility termékcsaládba. Az újratervezett fényszóróval, kompakt
fényszóró-burkolattal, valamint sportos légterelőkkel és felfelé ívelő,
fekete kipufogódobbal rendelkező YS125 a gazdaságosság, a praktikum
és a vonzó megjelenés ideális keveréke.

Egyenletes, megbízható, gazdaságos motor
Munkába vagy egyetemre járáskor a megbízhatóság, a
megfizethetőség és az alacsony üzemeltetési költségek mind
rendkívül fontosak. Az YS125 üzemanyag-befecskendezéses, 125
ccm-es, léghűtéses, 2 szelepes, SOHC EU4 megfelelőségű motorja az
egyik leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb motor a
kategóriájában. Így válik ez a modell a városi közlekedés legokosabb
módjává.

Stílusos fényszóró és hátsó lámpa
Tudjuk, ha jól nézel ki, jól is érzed magad, ezért az YS125 modell egy
újonnan kialakított, kompakt burkolattal körülvett fényszórót kapott,
amely sportos megjelenést kölcsönöz. Emellett a szintén újratervezett
hátsó lámpa, rendszámtáblatartó és felfelé ívelő kipufogódob is
kihangsúlyozzák a könnyű városi motorkerékpár sportos kinézetét.
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Motor YS125
Motor típusa 4 ütemű, Léghűtéses, SOHC, 2 szelepes

Lökettérfogat 125cc

Furat x löket 52,4 mm x 57,9 mm

Kompresszióviszony 10,0 : 1

Maximális teljesítmény 7,8 kW @ 7 500 rpm

Maximális nyomaték 10,8 Nm 1,1(kg-m @ 6 000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz YS125
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 120 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros

Hátsó rugóút 112 mm

Első fék Egyszeres tárcsafék, Ø 245 mm

Hátsó fék Dobfék, Ø 130 mm

Első gumi 2.75-18-42P

Hátsó gumi 100/80-18-59P

Méretek YS125
Teljes hossz 2 005 mm

Teljes szélesség 735 mm

Teljes magasság 1 050 mm

Ülésmagasság 795 mm

Tengelytáv 1 320 mm

Minimális hasmagasság 150 mm

Nedves tömeg 129 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 liter
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Power Red Competition White Midnight Black

 Kiemelt tartozékok

Hátsó csomagtartó Sportszélvédő 30 literes városi
hátsó doboz

LED-es hátsó
irányjelzők

LED-es első
irányjelzők

Yamaha tankvédő

Az összes YS125 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További

információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YS125 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


