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Race-developed, but
beginner-friendly
motocross.
With a range of race-developed features, including a disc
front brake, tough lightweight bodywork and long-travel
front and rear suspension, the TT-R125LW and the electric
start TT-R125LW/E are the next step up from our mid-
sized TT-R110E.

For  impressive and powerful performance that younger
riders will enjoy, the 125 cc air-cooled, 4-stroke single-
cylinder engine is rugged and easy to maintain.

With 180 mm suspension travel at the front and 168 mm
at the rear, the TT-R125LW/E can take on tough terrain,
and like all the TT-R models, from 50cc to 125cc, Yamaha
quality and reliability come as standard.

Top-of-the-range 125cc 4-stroke
off-road fun bike

Perfect for teenagers looking for
off-road fun

Manual 5-speed gearbox

Carcasă în stil motocros racing-
blue elegantă

Electric start on the TT-R125LW/E

Suspensie de cursă lungă faţă şi
spate
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Yamaha junior bikes:
start the way you
mean to continue

Priviţi zâmbetul copilului dumneavoastră după
ce a pilotat o motocicletă TT-R junior şi veţi
înţelege că aţi luat cea mai bună decizie când
aţi investit într-o Yamaha.

Copii de astăzi sunt adeseori acuzaţi că pierd
prea mult timp jucându-se la calculator, dar o
dată ce vor pilota o motocicletă off-road
Yamaha vor înţelege că există şi altceva în
viaţă în afara consolei de jocuri. Ultima
noastră serie TT-R prezintă o cutie de viteze în
5 trepte manuală, 125cc, precum şi 110cc şi
50cc cu un ambreiaj automat. Fiecare dintre
acestea este concepută pentru a oferi multe
ore de distracţie în familie.

Fiecare motocicletă prezintă acelaşi grad înalt
de calitate, de fiabilitate şi durabilitate care au
făcut din Yamaha una dintre mărcile de frunte
în motociclism.
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125 cc 4-stroke engine with 5-speed gearbox
Driven by a 125 cc 4-stroke engine, the TT-R125LW/E models
deliver plenty of smooth power for spirited off-road riding.
Being air-cooled, this punchy little engine is relatively simple to
maintain, and with a 5-speed gearbox and manual clutch, both
models prepare the rider for the day when they move up to a
full-sized motorcycle.

Suspensie faţă şi spate confortabilă şi de cursă lungă
Check out the compact steel frame and rugged suspension
systems and you can see that this is a seriously capable off-road
motorcycle. The sturdy front forks offer an impressive 180 mm of
wheel travel, while the link-type rear suspension gives 168 mm of
movement, allowing the TT-R125LW/E to handle some seriously
tough terrain.

Disc front brake and rear drum
To handle the TT-R125LW/E's perky performance, the bike has an
efficient 220 mm diameter front disc brake that allows the rider to
reduce speed with minimum effort. A 110 mm drum brake delivers
smooth stopping power at the rear end, and for good traction the
TT-R125LW/E runs on a chunky, 90-section rear tyre.

Light and tough YZ-inspired racing-blue bodywork
The stunning bodywork on the TT-R125LW/E was inspired by our MXGP-
winning YZ bikes. Made from specially-developed polypropylene that
combines low weight with high strength, the fenders, tank panels and
side panels are built to handle some tough treatment. Finished in racing
blue, the TT-R125LW/E has a genuine race bike image.

Roţi cu diametru mare
To complement the rugged chassis and long-travel suspension
systems, the TT-R125LW/E models are equipped with a 483 mm (19-
inch) diameter front wheel and a 406 mm (16-inch) diameter rear
wheel. Their large diameter gives greater ground clearance, and
enables the TT-R125LW/E to handle uneven off-road surfaces for a
more enjoyable ride.

Rider-friendly performance
The TT-R125LW/E models offer a combination of winning motocross
styling and rider-friendly performance, making them ideally suited to
younger riders who want to gain valuable off-road experience. With a 5-
speed gearbox, large-diameter wheels and YZ-type bodywork, the TT-
R125LW and electric-start TT-R125LW/E deliver a real 'big-bike'
experience.
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Motor TT-R125LW/E
Tip motor Monocilindru, SOHC, 2-supape

Capacitate cilindrică 124cc

Alezaj X Cursă 54,0 mm x 54,0 mm

Compresie 10,0 : 1

Putere maximă -

Cuplu maxim -

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Carburator Mikuni VM16/1

Sistem de aprindere CDI, Recul

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 5-viteze

Transmisie finală Lanţ

Şasiu TT-R125LW/E
Cadru Diamant

Cursă faţă 180 mm

Unghi rolă de direcţie 28Âş

Traseu 107 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie de legătură)

Cursă spate 110 mm

Frână faţă disc hidraulic , Ø 220 mm

Frână spate tobă  mm

Anvelopă faţă 70/100-19 42M

Anvelopă spate 90/100-16 52M

Dimensiuni TT-R125LW/E
Lungime totală 1.885 mm

Lăţime totală 795 mm

Înălţime totală 1.085 mm

Înălţimea scaunelor 805 mm

Baza roţilor 1.270 mm

Gardă minimă la sol 295 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

90 kg

Capacitate rezervor carburant 6,0 Litri

Capacitate rezervor ulei 1,2 Litri
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Racing Blue
 

Mânere de ghidon
Yamaha pentru
curse

Piuliţă pentru
opritor anvelopă

Suport de lucru
Yamaha pentru off-
road

Trusă de scule
metrică

Set de şurubelniţe
în „T” cu pătrat de
antrenare culisant
Yamaha

Buşon de evacuare
Yamaha

Pentru toate TT-R125LW/E accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dumneavoastră Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă

călduros să vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele & accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama

dumneavoastră de produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomadă să folosiţi Yamalube®. Yamalube® este

gama noastră proprie de lubrifianţi de înaltă tehnologie, sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a

lucra eficient, indiferent de terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze, atât pe carosabil, cât şi pe teren denivelat. De asemenea, aveţi la

dispoziţie gamă largă de îmbrăcăminte comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha TT-R125LW/E pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


