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Budoucnost vypadá
skvěle
Abyste mohli v motokrosu něčeho dosáhnout, musíte strávit spoustu
času na závodní trati. Takže pokud se opravdu chcete dostat na
špičku, budete potřebovat techniku, kondici a odhodlání – a ten
správný závodní motocykl.

A tím je právě nový model YZ125. S výbušným výkonem motoru
a mimořádně citlivě ovladatelným hliníkovým podvozkem je tento
lehký dvoutakt s objemem 125 ccm skutečným šampionem nejvyšší
úrovně.

Pro rok 2015 jsme tento legendární off-roadový motocykl od základů
přepracovali. Dostal zbrusu nové přední i zadní odpružení, které mu
zajišťuje ještě větší obratnost a hbité zatáčení, a agresivní novou
kapotáž, která mu dodává elegantní vzhled továrního motocyklu.
K tomu už chybíte jen vy.

Kompaktní vysokootáčkový dvoutaktní
motor o objemu 125 ccm

Mimořádně lehký dvojitý polokolébkový
hliníkový rám

Výkon zajišťující vítězství a lehká
ovladatelnost

48mm vidlice typu YZ-F, oddělené kanálky
vzduch/olej

Zadní odpružení Monocross typu YZ-F

Zcela nová kapotáž pro štíhlý a moderní
vzhled

Mechanismus seřizovače spojky s rychlým
záběrem

Širší stupačky zvyšující ovladatelnost

Dvoutaktní motor se snadnější údržbou

Snadno seřiditelný 38mm karburátor
Keihin

K dispozici je ladicí sada YRRD (Yamaha
Rinaldi R and D)

Široká nabídka originálního příslušenství
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Závoďte.
Vyhrávejte. Bavte

se.

Jízdě na motocyklu YZ125 se nic nevyrovná. Po
sklopení startovního roštu se jeho dvoutaktní motor
o objemu 125 ccm, stavěný na vysoké otáčky, rozeřve
a přes 6stupňovou převodovku stroj rychle
rozpohybuje. Z rychlosti a obratnosti tohoto
plnokrevného závodního motocyklu o hmotnosti
pouhých 94 kg s provozními náplněmi se vám zatají
dech.

S novou přední vidlicí opatřenou samostatnými kanálky
pro vzduch a olej, které zajišťují stabilní odpružení,
nyní posouváme model YZ125 na vyšší úroveň.
Nejnovější zadní odpružení typu Monocross zajišťuje
vynikající tlumení nárazů a lepší trakci.

Nová, agresivnější kapotáž s výraznou grafikou
poskytuje modelu YZ125 vzhled továrního motocyklu,
odpovídající jeho výkonu stvořenému k získávání
vavřínů. Takže se můžete pustit do závodění, vyhrávat
a bavit se!
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Agresivní nová kapotáž s výraznou grafikou
Nejnovější dvoutaktní motocykl YZ125 je opatřen zcela přepracovanou

kapotáží a grafickými prvky, které mu poskytují ještě odlehčenější vzhled.

Nové blatníky a chrániče vidlice dodávají agresivní image, nové boční kryty

spolu s potahem sedla zvýrazňují svěží vzhled. K dokreslení moderního stylu

„továrního stroje“ jsme ho opatřili nově tvarovanými vzduchovými lapači

s novou grafikou.

Nová 48mm obrácená vidlice
Nová 48mm obrácená přední vidlice vychází z konstrukce použité na našich

čtyřtaktech YZ-F a je opatřena samostatnými kanálky pro vzduch a olej. Toto

uspořádání brání vniknutí vzduchu do pouzdra a zvyšuje stabilitu odpružení. Pro

novou vidlici se používá speciální nastavení charakteristické pro model YZ125,

které zajišťuje ještě lehčí a hbitější ovladatelnost.

Nový systém zadního odpružení Monocross
Kromě nové vidlice je nový motocykl YZ125 vybaven zbrusu novým systémem

zadního odpružení Monocross, který se skládá z přepracované kyvné vidlice, tlumiče

a přepákování – vše převzato z čtyřtaktních motocyklů YZ-F. Tento nejmodernější

systém se vyznačuje vynikající charakteristikou tlumení nárazů při zachování dobré

trakce, která rozhoduje o vítězství.

Širší stupačky a nový seřizovač spojky
Nový dvoutakt YZ125 těží z celé řady nových prvků pocházejících přímo z našich

nejmodernějších čtyřtaktních modelů YZ-F. Nové, širší stupačky poskytují lepší oporu

a zlepšují pocit ovladatelnosti při agresivní jízdě. Nový seřizovač spojky umožňuje

snadné nastavení vůle lanka bez použití nářadí.

Dvoutaktní motor o objemu 125 ccm
Srdcem tohoto odolného lehkého motocyklu je vysokootáčkový kapalinou chlazený

dvoutaktní motor o objemu 124 ccm vybavený renomovaným systémem YPVS

společnosti Yamaha, který zajišťuje vyšší výkon. Svůj výkon předává tento

mimořádně kompaktní motor se snadnou údržbou 6stupňové převodovce s krátkými

převody. Pomocí sady dílů YRRD si ho můžete ještě vyladit na větší výkon hodný

vítěze.

Ultralehký a mimořádně agilní podvozek
Kompaktní dvoutaktní motor s objemem 125 ccm je vestavěn do dvojitého

polokolébkového hliníkového rámu, který se vyznačuje lehkostí a pevností. Jeho

vyvážená tuhost poskytuje jezdci mimořádně kvalitní zpětnou vazbu. Díky hmotnosti

pouhých 94 kg s provozními náplněmi představuje model YZ125 jeden z off-roadových

motocyklů, se kterým můžete řezat zatáčky a hnát se po lavicích s mimořádnou lehkostí.
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Motor YZ125LC
Typ motoru kapalinou chlazený, 2ventilový, jednoválec s náklonem dopředu, jazýčkový ventil s YPVS

Zdvihový objem 125cc

Vrtání x zdvih 54,0mm x 54,5mm

Kompresní poměr 8.6 ~10.7 : 1

Maximální výkon -

Maximální točivý moment -

Systém mazání Premix

Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Karburátor Mikuni TMX38

Systém zapalování CDI

Systém startování nožní

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Podvozek YZ125LC
Rám Částečně dvojitý kolébkový

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork

Přední zdvih 300 mm

Úhel sklonu 26º

Stopa 109 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 315 mm

Přední brzda Jednoduchá kotoučová, Ø 250 mm

Zadní brzda jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 80/100-21 51M

Zadní pneumatika 100/90-19 57M

Rozměry YZ125LC
Celková délka 2 137 mm

Celková šířka 827 mm

Celková výška 1 295 mm

Výška sedla 973 mm

Rozvor kol 1 443 mm

Minimální světlá výška 363 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 94 kg

Kapacita palivové nádrže 8,0 Litry

Kapacita olejové nádrže 0,7 litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu
prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou měnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není
smluvním popisem produktů. Pro další podrobnosti kontaktujte svého autorizovaného prodejce značky Yamaha.
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Racing Blue 

Yamaha Spring Hook
Puller

Metric Tool Kit Yamaha Sliding T-
Driver Set

Yamaha Exhaust
Plug

Yamaha Oil Funnel Yamaha Safety Wire
Plier

For all YZ125 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. Společnost Yamaha doporučuje používat maziva Yamalube®. Yamalube® je
naší vlastní řadou vysoce kvalitních maziv, která jsou mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta
tak, aby fungovala efektivně 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 YZ125 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


