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Nebojte se temnoty!
Nová generace modelů MT společnosti Yamaha od základů proměnila
svět motocyklů. Radikální styl a ultramoderní image řady MT je
zárukou nefalšovaných emocí při jízdě. Nový model MT-125
s volitelným systémem ABS je zde. Třída kubatury 125 ccm už nikdy
nebude taková jako dříve!

Díky podvozku naháče se skvělým vzhledem se nedá motocykl MT-
125 k ničemu přirovnat. Agresivní vzhled streetfighteru, který upoutá
pozornost všude, kam se vydáte, poskytuje tomuto motocyklu
skutečně výrazný styl. A díky plnohodnotnému podvozku si nový
model MT získá na silnici maximální respekt.

Mladí jste jen jednou. Tak neváhejte a postarejte se, aby se nový
motocykl MT-125 stal součástí vašeho života. A to hned teď.

Radikální nový naháč 125 ccm

DNA řady MT přináší výrazný vzhled
„dospělého motocyklu“

Styl streetfighteru

Sportovní vzpřímená jízdní poloha pro
každodenní zábavu

Rám Deltabox a zadní tlumič typu
Monoshock

Jednoválcový kapalinou chlazený
čtyřtaktní motor o objemu 125 ccm

Platforma YZF-R125 se špičkovými
součástmi

41mm obrácená přední vidlice

Pokročilý systém brzd s volitelným ABS

Lehká kola v závodním stylu s paprsky
tvaru Y

Technicky vyspělý přístrojový LED panel

Krátká zadní část se zadním světlem LED
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Styl streetfighteru
s objemem 125 ccm

Společnost Yamaha je známá výrobou převratných
modelů, které posouvají jízdu na motocyklech zcela
novým směrem – a nový model MT-125 s volitelným
systémem ABS je připraven podnítit představivost
mladších jezdců, kteří hledají nové zážitky.

Tvarování tohoto radikálního nového naháče, které
vychází z koncepce našich nejprodávanějších modelů
MT-09 a MT-07, představuje spojení nejnovější
technologie s výrazným stylem. Styl streetfighteru
a vzpřímená jízdní poloha přináší snadnou
manévrovatelnost ve městě, zatímco odpružení, brzdy
a pneumatiky s vysokými technickými parametry jsou
předurčeny pro kvalitní jízdu na otevřené silnici.

Tak si udělejte čas a podívejte se na nový motocykl
MT-125. Mohl by to být začátek něčeho nového.
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Vzhled streetfighteru s technikou supersportu
Naši technici zvolili jako výchozí platformu model YZF-R125, na jehož základě

vytvořili zcela nový druh motocyklu – úplně první streetfighter s kubaturou

125 ccm. Model MT-125, opatřený zbrusu novým podvozkem naháče

a dynamickým, průbojným vzhledem, přináší ryzí emoce z jízdy.

Sportovní jízdní poloha s velkou agilitou
Podobně jako naše ostatní modely MT s větším zdvihovým objemem je model

MT-125 sportovní a hbitý motocykl, na kterém je radost jezdit každý den

v týdnu. Nová nádrž, sedlo, řídítka a stupačky poskytují sportovní a pohodlnou

jízdní polohu pro jezdce i spolujezdce. Geometrie a ergonomické parametry rámu

jsou zárukou snadné manévrovatelnosti při jízdě městem.

Radikální vzhled řady MT s výrazným image „dospělého
motocyklu“
Výrazná DNA řady MT se projevuje na celém motocyklu – od nekapotovaného

podvozku, přes lehká kola závodního stylu až po sportovní tvary. Nízký hranatý

světlomet a výrazné přívody vzduchu pak dotváří impozantní vzhled přední části.

Obrácená vidlice s vysoce kvalitními brzdami
Vyspělá obrácená přední vidlice zajišťuje plynulé a progresivní odpružení s kvalitními

jízdními vlastnostmi. Technologickou vyspělost modelu YZF-R125 potvrzuje volitelný

systém ABS a osazení přední 292mm kotoučovou brzdou s plovoucím radiálním třmenem

pro skvělou odezvu a spolehlivý brzdný účinek.

Lehká kola v závodním stylu
Kola modelu MT-125 v závodním stylu mají šest párů štíhlých paprsků ve tvaru Y,

které omezují neodpruženou hmotnost, přispívají k plynulé jízdě a citlivým reakcím

odpružení. Přední pneumatika 100/80-17 poskytuje jisté vedení stopy, široká zadní

pneumatika 130/70-17 zajišťuje kvalitní přenos výkonu na silnici a dotváří

nekompromisní image streetfighteru.

Technicky vyspělý kokpit
Pohled jezdce na oblast kokpitu odhalí technicky vyspělý displej, který se vyznačuje

moderními designovými prvky převzatými z nejnovější generace smartphonů. Přístrojový

panel plně využívající technologii LED po zapnutí pozdraví jezdce a prezentuje se

sloupcovými indikátory otáček, teploty motoru a množství paliva. Kromě toho obsahuje

i kontrolku řazení a digitální rychloměr.
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Motor MT125
Typ motoru jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 124,7cc

Vrtání x zdvih 52,0mm x 58,6mm

Kompresní poměr 11,2 : 1

Maximální výkon 11,0 kW  (15,0PS) @  9 000  rpm

Maximální točivý moment 12,4 Nm  (1,25 kg-m)  @  8 000  rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Podvozek MT125
Rám Ocelový Deltabox

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm

Přední zdvih 130 mm

Úhel sklonu 25º

Stopa 89 mm

Systém zadního odpružení Kloubový motokros s nastavením předtížení pružiny)

Zadní zdvih 114 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 292 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 230 mm

Přední pneumatika 100/80-17 M/C

Zadní pneumatika 130/70-17 M/C

Rozměry MT125
Celková délka 1 955 mm

Celková šířka 740 mm

Celková výška 1 040 mm

Výška sedla 810 mm

Rozvor kol 1 355 mm

Minimální světlá výška 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 138 kg / ABS 140 kg

Kapacita palivové nádrže 11,5 Litry

Kapacita olejové nádrže 1,15 litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha Vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu
prostředí. Na uvedených snímcích mohou být zobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu.



Barvy 
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Anodized Red Matt Grey Race Blu

 

Katalyzátor Plnohodnotný
systém Racing
s titanovým
tlumičem výfuku pro
model MT-125

Spojková páčka
Billet

Brzdová páčka Billet Kryt chladiče pro
model MT-125

Kryt řetězu pro
model MT-125

For all MT-125 accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství
pro váš výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně
svých servisních požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.
Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš
sortiment výrobků Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní
řadu high-tech maziv, která jsou mízou motorů Yamaha. Jsou vyvinuta tak, aby účinně působila bez
ohledu na to, kudy jedete.
Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního
vybavení navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také
rozsáhlá řada ležérního oblečení. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha MT-125 na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
organizační složka CZ

Obchodní 126
251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava


