XSR125 Legacy

Jízda napříč časem
Volba z řady lehkých motocyklů nebyla nikdy tak široká
jako nyní. A někdy může být opravdu těžké se
rozhodnout, co přesně chcete. Modely Yamaha Sport
Heritage v sobě spojují nadčasový styl staré éry
s osvědčenou kvalitou a nejnovějšími technologiemi
motoru a šasi. A model XSR125 Legacy vám dozajista toto
rozhodování notně usnadní.
Mezi charakteristické vlastnosti patří klasická paprsková
kola opatřená zlatými ráfky, kompaktní šasi naháč
s upside-down vidlicí a tradiční konstrukce nádrže
a sedla. Díky identickému motoru, který najdete
u nejprodávanějších modelů značky Yamaha MT-125
Hyper Naked a R-125 Supersport, vám zaručujeme, že
zažijete strhující výkon podpořený jedinečnou
spolehlivostí.
Ať už stojíte na samotném začátku vašeho
motocyklového dobrodružství nebo se chystáte znovu
objevit životní styl jízdy na dvou kolech, jste zaručeně na
správné cestě. Stylový model XSR125 Legacy, který vyniká
špičkovým výkonem a je pověstný svou kvalitou
a spolehlivostí značky Yamaha, se inspiruje minulostí a je
konstruován pro budoucnost.

Historický styl se sportovním výkonem
Lehká paprsková kola opatřená zlatými
ráfky
Vysoce výkonné sportovní pneumatiky
Dvoudílný hliníkový kryt tlumiče výfuku
Speciální barvy a gra ka
Špičkový 11kW motor o objemu
125 ccm
37mm přední vidlice USD
Pevný a lehký rám Deltabox
Stylové LED osvětlení
Prémiové detaily

XSR125 Legacy
Jízda napříč časem
Tento lehký model „Faster Sons“ je ideálním ztělesněním motocyklu pro všechny, kteří oceňují
nadčasový design a autentický styl, ale rovněž vyžadují sportovní výkon podle nejnovějších technologií
motoru a šasi. Model XSR125 Legacy se inspiruje minulostí a je konstruován pro budoucnost. Jde o tu
nejlepší volbu pro každého jezdce – ať už jde o začátečníka, zkušeného jezdce nebo takového, který
se k motocyklové jízdě vrací.
Když si model XSR125 Legacy pozorně prohlédnete, uvidíte, že byl zkonstruován tak, aby skutečně
vyčníval z davu. Paprsková kola opatřená zlatými ráfky, plášť kulatého světlometu a kruhové LCD
přístroje dodávají tomuto neo retro modelu čistý vzhled a styl, který nikdy nevyjde z módy. A zaručeně
si zamilujete všechny krásně zpracované detaily, jako například hliníkové držáky, speciální nenápadné
barvy a stylovou gra ku.
A v ten moment, kdy nastartujete kapalinou chlazený motor o objemu 125 ccm, budete vědět, že
tento svižný lehký model disponuje výkonem, po kterém jste toužili. Model XSR125 Legacy s výkonem
11 kW – což je horní hranice pro jezdce s řidičským oprávněním skupiny A1 – zajišťuje intenzivní
zrychlení při jednotlivých převodových stupních. Rám Deltabox a upside-down vidlice se postarají
o lehké sportovní jízdní vlastnosti – a vzpřímená jízdní poloha je za všech okolností zárukou pohodlné
jízdy.
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Tento lehký model „Faster Sons“ značky
Yamaha je určen pro každého jezdce – ať už
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XSR125 Legacy
Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Maximální točivý moment
Systém mazání
Typ spojky
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Koncový převod
Fuel consumption
CO2 emission
Karburátor

Kapalinou chlazený;SOHC;Jednoválec;4taktní
124 ccm
52,0 × 58,6 mm
11.2 : 1
11,0 kW při 10 000 ot./min
11,5 Nm při 8 000 ot./min
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá;vícelamelová
TCI
Elektrický
stálý záběr;6rychlostní
Řetěz
2.1 L/100 km
47 g/km
Elektronické vstřikování paliva

Podvozek
Rám
Úhel sklonu
Stopa
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední zdvih
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Diamond
26°
95 mm
Teleskopická vidlice upside down, průměr 37 mm
kyvná vidlice
130 mm
110 mm
hydraulická s jedním kotoučem Ø 267 mm
hydraulická s jedním kotoučem Ø 220 mm
110/70-17
140/70-17

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

1 960 mm
800 mm
1 065 mm
815
1.330 mm
160 mm
140 kg
11 l
1,05 l
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XSR125 Legacy
Všechny akční snímky byly pořízeny v povolené oblasti.
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,
kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit
bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

www.yamaha-motor.eu

