YAMAHA YZF-R125
Acum există o motocicletă care oferă tot ce v-aţi dorit... şi multe altele! Navigaţi pe
internet şi verificaţi şi oferta concurenţei. Nu veţi găsi nimic în clasa de 125cc care să
fie mai bun decât cel mai recent model Yamaha YZF-R125.
Această motocicletă remarcabilă a fost proiectată utilizând aceeaşi tehnologie
avansată care a creat modelele din seria R de capacitate mai mare, respectate atât
pe stradă cât şi pe circuitul de curse.
Caroseria sa uimitoare este inspirată direct din modelul R6, câştigătorul
Campionatului mondial. Având caracteristici precum furca faţă inversată şi braţul
oscilant din aluminiu, precum şi motorul răcit cu lichid şi sistemul ABS opţional,
ultimul model YZF-R125 este construit pentru „senzaţii tari”.
Detalii













Cel mai bun vârf de gamă 125cc supersport
ADN-ul legendarei serie R
Carenaj cu faruri duble, inspirat de R6
Admisie aer tip „racing”, între faruri
Furci faţă inversate de înaltă rigiditate
Instrumente LCD multifuncţionale
Sistem de injecţie combustibil cu eficienţă ridicată
Roţi uşoare tip „racing”, cu spiţe în formă de Y
Etrier faţă radial de înaltă tehnologie şi disc flotant
Suspensie articulată spate îmbunătăţită pentru un nivel sporit de confort
Pedală de frână spate şi manetă de schimbător din aluminiu tratat
Disponibilă opţional cu ABS
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YAMAHA YZF-R125 ABS
Motor

Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Tip ambreiaj
Alimentare, carburant
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Transmisie finală

Monocilindru, Răcit cu aer, 4 timpi, SOHC,
4-supape / cil.
124,7 cmc
52,0 mm x 58,6 mm
11,2 : 1
11,0 kW (15,0PS) @ 9.000 rpm
12,4 Nm (1,25 kg-m) @ 8.000 rpm
Carter umed
Multidisc, umed
Injecţie electronică de benzină
TCI (digital), Electronic
6 trepte
Lanţ

Şasiu
Cadru
Sistem suspensie faţă
Cursă amortizoare faţă
Unghi furcă faţă
Traseu
Sistem suspensie spate
Cursă amortizor spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Deltabox din oţel
Furcă telescopică upside-down, Ø 41 mm
130 mm
25°
89 mm
Basculă
114 mm
Hidraulică Mono disc, Ø 292 mm
Hidraulică Mono disc , Ø 230 mm
100/80-17 M/C
130/70-17 M/C

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţime şa
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)
Capacitate rezervor carburant
Capacitate rezervor ulei

1.955 mm
680 mm
1.065 mm
825 mm
1.355 mm
155 mm
142 kg
11,5 Litri
1,15 Litri

Tip motor

Pret Vanzare (incl. TVA)

4.700 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.
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