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DARK
 

The dark side of Japan

De lancering van de iconische Yamaha MT-09 
in 2013 was de start van een nieuw tijdperk 
in de motorbranche. Velen kennen vandaag 
de “Dark Side of Japan”-filosofie die een 
steeds groter wordende groep motorrijders 
met elkaar verbindt.

Ze vormt het symbool van de sterke 
band met de Japanse roots van Yamaha, 
vertegenwoordigt onze kernwaarden van 
opwinding en sensatie door verbluffende 
prestaties, en ligt aan de basis van de 

onconventionele houding van MT rijders als 
echte “Masters of Torque” (MT).
In 2021 verstevigt Yamaha het stoere en 
streetwise image van de MT met de volledig 
nieuwe MT-09 SP, MT-09 en MT-07. 

De MT-09 SP is het nieuwste meesterwerk 
dat opdoemt uit de Darkness. De ultieme 
driecilinder Hyper Naked biedt exclusieve, 
op de R1M geïnspireerde kleuren en een 
premium wielophanging, en is klaar om u te 
inspireren en in vervoering te brengen.

De 889cm³ EU5-conforme CP3-motor 
van de MT-09 levert een hoger koppel bij 
lagere toerentallen en waarborgt een nog 
explosievere acceleratie en sterkere op de 
weg gerichte prestaties. De MT-07 biedt een 
opvallend “nieuwe generatie” kuipwerk met 
een typische Y-vormige LED vooraan, een 
omgekeerd LCD-dashboard en een opvallend 
sterke remcapaciteit, en is daarmee de 
ultieme Hyper Naked middenklasser. Ontdek 
de “Dark Side of Japan”. Alles draait om 
karakter.



  



 

Speed of Darkness.

 

Een nieuwe vloed van duisternis komt eraan ... 
zodra u kennis hebt gemaakt met de ultieme 
prestaties van de MT-10 SP, weet u onmiddellijk 
dat u bent toegetreden tot The Dark Side of 
Japan.

Deze speciale uitvoering van de MT-10 is 
uitgerust met een geavanceerd elektronisch 
veersysteem (ERS) van Öhlins voor de best 
mogelijke controle evenals met een exclusief 
full colour TFT-instrumentenpaneel en unieke 
racekleuren.

Met het Traction Control Systeem, de Assist 
en Slipper Clutch en het Quick Shifter systeem 
heeft u de technologie in handen om het brutale 
vermogen van de 998cm³-motor te temmen. 
Het forse lineaire koppel in combinatie met 
de uitstekende wendbaarheid van het chassis 
maken dit de ultieme Hyper Naked bike.
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Öhlins volledig instelbare elektronische 
raceophanging (ERS)
Het chassis van de MT-10 SP met korte wielbasis 
is uitgerust met een volledig instelbare 
elektronische raceophanging van Öhlins. 

Door zich automatisch aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden, geeft deze 
ophanging u de best mogelijk controle over uw 
motorfiets tijdens accelereren, remmen en het 
nemen van bochten.

TFT (Thin Film Transistor) LCD-display
Om zijn positie als de ultieme Hyper Naked bike 
te benadrukken, wordt de MT-10 SP geleverd met 
het allermodernste TFT (Thin Film Transistor) 
LCD-instrumentenpaneel.

Dit uiterst geavanceerde ontwerp is 
technologisch het meest vooruitstrevende 
instrumentenpaneel binnen zijn klasse en is 
voorzien van een full colour, multifunctioneel 
display dat een schat aan informatie biedt.

Elektronische regeltechnologie
Voor de optimale controle tijdens het rijden is 
de MT-10 SP uitgerust met een Yamaha Chip 
Controlled-Throttle (YCC-T) en een Cruise Control 
voor snelheden hoger dan 50 km/u. 

Voor verschillende rijomstandigheden biedt het 
Yamaha D-MODE systeem drie bedrijfsmodi, die 
geschikt zijn voor rustig, normaal en sportief 
rijgedrag.

‘CP4’ viercilinder crossplane-motorblok
De 998cm³ ‘CP4’ viercilindermotor is voorzien 
van een speciaal ontworpen inlaat-, uitlaat- en 
brandstofsysteem. Deze zorgen ervoor dat de 
MT-10 SP een hoog en lineair koppel heeft in het 
lage- en middentoerengebied.

Met een onregelmatig ontstekingsinterval 
van 270° - 180° - 90° - 180°, biedt het krachtige 
crossplane-motorblok een lineair koppelverloop 
en een onmiddellijke respons.

Traction Control Systeem (TCS), QSS, 
Assist en Slipper Clutch (A&S)
Het inschakelbare Traction Control (TCS) Systeem 
van de MT-10 SP kent drie interventieniveaus, 
zodat u altijd een soepele wegligging hebt in 
wisselende omstandigheden.

Met het Quick Shifter System (QSS) kunt u zonder 
koppeling met volgas opschakelen en voor een 
nauwkeurige controle tijdens het accelereren en 
afremmen is de motor voorzien van een compacte 
Assist en Slipper Clutch (A&S).

Korte wielbasis van 1 400 mm voor 
ultieme wendbaarheid
Het compacte en lichtgewicht chassis van de 
MT-10 SP is afgeleid van de bekroonde YZF-R1. 
Voor een uitstekende wendbaarheid met 
een lichte en neutrale hanteerbaarheid is dit 
nieuwe toonaangevende model voorzien van 
fijn afgestelde geometrische settings en een 
ultrakorte wielbasis van slechts 1 400 mm. 

Hierdoor is hij één van de meest compacte 
motoren binnen de 1 000 cc-klasse.

Rechte zitpositie met ‘mass-forward’ 
ontwerp
De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel 
en de voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor u optimaal 
gebruik kunt maken van het lineaire koppel.

En om het dynamische ‘mass-forward’ ontwerp 
te benadrukken, is deze ultieme Hyper Naked 
voorzien van compacte zijkappen met ‘duct 
shaped’ afdekkingen en een hoge brandstoftank.

Lichtgewicht aluminium Deltabox-
hoofdframe
Het topmodel van de Hyper Naked-serie is 
voorzien van een lichtgewicht aluminium 
Deltabox-hoofdframe en een extra lange, 
opwaarts gerichte aluminium swingarm voor een 
optimale balans tussen sterkte en torsiestijfheid. 

Dit van de YZF-R1 afgeleide ontwerp biedt 
ongekende rijeigenschappen met uitstekende 
stabiliteit en lichte besturing.

 

MT-10 SP

M
T-

10
 S

P

Icon Performance



 

Ray of Darkness.

 

Vermogen. Koppel. Wendbaarheid. De MT-10 is de motorfiets die u altijd al wilde 
hebben. Dit is veruit de krachtigste Hyper Naked ooit. En de tijd voor ‘the next 
level of darkness’ is nu aangebroken.

U heeft al heel wat kilometers gereden. Dus u weet precies wat u wilt. Echte 
power en vlijmscherp bochtenwerk. En een natuurlijke rijhouding waardoor u zich 
thuisvoelt op elk soort wegdek. Kies voor de Ray of Darkness met de MT-10.

De MT-10 biedt u ultieme power, toonaangevende wendbaarheid en totale 
controle. Hij wordt aangedreven door een 998cm³ crossplane-motor die speciaal is 
afgesteld voor extra koppel in het lage en middentoerengebied. Het lichtgewicht 
aluminium Deltabox-chassis met een ultrakorte wielbasis zorgt voor een 
natuurlijke rijhouding.

‘CP4’ 4-cilinder crossplane-motor
De 998cm³ vloeistofgekoelde viercilindermotor is 
voorzien van een geavanceerd inlaat-, uitlaat- en 
brandstofsysteem dat voor sterke prestaties bij 
lage tot middelhoge toerentallen zorgt.

Met een onregelmatig ontstekingsinterval van 
270° - 180° - 90° - 180° biedt deze krachtige 
Crossplane-motor een lineair koppelverloop, een 
onmiddellijke respons en nauwkeurige controle.

Rechte zitpositie met ‘mass-forward’ 
ontwerp
De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel 
en de voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor u optimaal 
gebruik kan maken van het lineaire koppel.

En om het dynamische ‘mass-forward’ ontwerp 
te benadrukken, is het vlaggenschip van de MT-
serie voorzien van compacte zijkappen met ‘duct 
shaped’ afdekkingen en een hoge brandstoftank.

Traction Control Systeem (TCS), QSS, 
Assist en Slipper Clutch (A&S)
Het inschakelbare Traction Control Systeem (TCS) 
van de MT-10 kent drie interventieniveaus, zodat 
u onder alle omstandigheden op een soepele 
wegligging kunt rekenen.

Met het Quick Shifter System (QSS) kunt u zonder 
koppeling met volgas opschakelen en voor een 
nauwkeurige controle tijdens het accelereren en 
afremmen is de motor voorzien van een compacte 
Assist en Slipper Clutch (A&S).

Elektronische regeltechnologie
Voor de beste rijbeheersing is de MT-10 uitgerust 
met een Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) 
en een gemakkelijk instelbaar Cruise Control-
systeem voor snelheden hoger dan 50 km/u.

Het Yamaha D-MODE-systeem biedt 
drie bedrijfsmodi voor verschillende 
rijomstandigheden en de 12V DC-uitgang is 
geschikt voor diverse accessoires.

Ice Fluo
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Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website. 

Slip-on titanium uitlaatdemper
90798-34001-00

Billet kettingwielafdekking
B67-FFSPC-00-00

Billet haken voor 
achterwielstandaard
2CR-F71A0-00-00

Volledige radiateurafdekking
B67-FRADC-10-00

Oliekoelerbeschermer
B67-FCPTE-00-00

Kentekenplaathouder
B67-FLPH0-00-00

Billet koppelingshendel
B67-F3912-00-00

Gilles remhendel
1RC-F3922-10-00

Stuurversteller
B67-FHBRS-00-00

Kettingbeschermer
B67-FCHNC-00-00

Steunen voor zachte zijtassen
B67-FSSBS-00-00

Billet stuuruiteinden
B67-FHBED-00-00

Zijstandaardverbreder
B67-FSTEX-00-00

Tankpad
B67-FTPAD-00-00

Comfortabel designzadel
B67-247C0-01-00

Sportscherm
B67-F83J0-01-00

Voorasbescherming
B67-FFAXP-00-00

Achterasbescherming
B67-FRAXP-00-00

Set handbeschermers
B67-F85F0-10-00

Windscherm
B67-F83M0-00-00

Achterdrager
1RC-248D0-02-00

Kettingspanner
B67-FCHAD-00-00

Carterbeschermer links
B67-FCLCP-00-00

Topkoffer City 50 liter
34B-F84A8-10-00

Topkoffer City 39 liter
52S-F84A8-00-00

Carterbeschermer rechts
B67-FCRCP-00-00

GPS-houder
1RC-234A0-11-00

Centrale kroonplaatmoer
B67-FYNUT-00-00

MT-10 Sport Pack

Roep de ziel op van de Dark Side of Japan met het Sport Pack voor de MT-10.  
Dit Sport Pack dompelt u met uw MT-10 volledig onder in de wereld van de Dark Side of Japan en de originele accessoires geven uw 
motorfiets die echt scherpe look. 
De Akrapovič-uitlaat tovert zijn al aantrekkelijke uitlaatgeluid om tot een auditief genot. We mogen natuurlijk ook de zuivere look, 
de scherpere prestaties en de verlaging van het gewicht niet vergeten: allemaal te danken aan deze uitlaat! 

MT-10



 

De uitdaging van de 
duistere kant.

 

De Dark Side of Japan slaapt nooit. Dit is 
de inspiratie achter elke Yamaha MT. En 
de exclusieve MT-09 SP is het zoveelste 
meesterwerk dat opdoemt uit de duisternis. 
De ultieme driecilinder Hyper Naked biedt 
exclusieve, op de R1M geïnspireerde kleuren en 
een premium wielophanging, en is klaar om u te 
inspireren en in vervoering te brengen.

Zijn 889cm³ EU5 CP3-motor produceert een zelfs 
nog meer lineair koppel bij een lager toerental 
voor een geweldige acceleratie. Zijn 6-assige 
IMU van het R1-type en de leunhoek-gevoelige 
elektronische rijderhulpfuncties geven u een 
precisiebesturing op een nat en op een droog 
wegdek. Dankzij de volledig aanpasbare 41 
mm voorvorken en een hoogwaardige Öhlins 
achterschokdemper, is het gloednieuwe chassis 
scherper dan ooit.

De MT-09 SP wordt geleverd met de exclusieve 
Icon Performance kleuren en met een speciaal 
dubbel gestikt zadel dat perfect past. De 
geborstelde en geanodiseerde swingarm, het 
geanodiseerde zwarte stuur en hendels, en de 
getinte remreservoirs leveren een extra bijdrage 
tot de premium look en gevoel van dit model.
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Speciale SP kleuren
De speciale kleuren van de SP leggen een directe 
band met de exclusieve Icon Performance 
afwerking van de R1M. De hendels, het stuur, het 
kettingwiel, de voorvork en nog meer onderdelen 
kregen een zwarte DLC coating.

De swingarm heeft een geanodiseerde, 
geborstelde aluminium afwerking om de premium 
look en het kwaliteitsgevoel van dit model te 
versterken.

Dubbel gestikt zadel
Het stijlvol contrasterende stiksel versterkt de 
look en het gevoel van de topkwaliteit van de 
motorfiets en past onmiddellijk als u gaat zitten.

De vormen van onderdelen zoals de 
brandstoftank en het zadel werden verfijnd door 
een herhaalde Kanno Hyoka (evaluatie van de 
prestaties van een motorfiets op basis van de 
percepties en de feedback van een testrijder) 
om u een gevoel van eenheid met de machine te 
geven.

Volledig instelbare wielophanging van 
premium kwaliteit
Met de volledig aanpasbare KYB voorvorken met 
afzonderlijke compressiedemping voor hoge en 
voor lage snelheden kunt u meer gedetailleerde 
instellingen kiezen. De 41 mm buizen kregen 
een DLC coating om de schuifkarakteristieken 
te optimaliseren en om ze een kwaliteitslook te 
geven.

De Öhlins schokdemper achteraan geeft de MT-09 
SP de beste wielophanging in zijn segment.

Cruisecontrol
De in zijn klasse beste elektronische 
rijderhulpfuncties van de SP bieden onder 
meer cruisecontrol om volledig ontspannen op 
snelwegen te cruisen. Deze cruisecontrol kan 
worden ingesteld bij minstens 50 km/u en in 4de 
versnelling of hoger. U kunt de cruisecontrol 
uitschakelen door te remmen, te schakelen of gas 
te geven.

De “hervatten” functie reactiveert het systeem 
en de motorfiets keert terug naar de laatste 
snelheidsinstelling.

Swingarm met geanodiseerd, geborsteld 
aluminium afwerking
De swingarm heeft een geanodiseerde, 
geborstelde aluminium afwerking om de look en 
het kwaliteitsgevoel te versterken. De combinatie 
met de Crystal Graphite afwerking van het frame 
benadrukt de pure mechanische schoonheid van 
het compacte aluminium chassis van de MT-09 SP 
om een gevoel van trotse eigenaar te creëren.

Compacte, bifunctionele led-koplamp
Een compacte en mooie bifunctionele koplamp 
met één LED produceert een krachtige hoog/laag 
lichtbundel met een uitstekende spreiding met 
zachte, oogvriendelijke randen.

Deze enkelvoudige verstraler geeft de 
gloednieuwe MT-09 SP een echt opvallende 
volgende-generatie look. De laterale LED-
contourverlichting vormt een typische Y-vorm die 
overeenstemt met het LED-achterlicht.

Full colour 3,5” TFT-display
Het 3,5” full colour TFT display bevat een 
toerenteller met indicatiebalken waarvan de 
kleur verandert naarmate het aantal tpm stijgt of 
daalt, een klok en aanduidingen voor brandstof, 
gemiddelde kilometrage, watertemperatuur, 
luchttemperatuur en versnelling.

Met de stuurschakelaars kunt u de displays en 
de informatie gemakkelijk veranderen en de 
instellingen op de optionele originele Yamaha 
handvatverwarmingen aanpassen.

6-assige IMU plus leunhoek-gevoelige 
rijderhulpfuncties
De compacte nieuwe 6-assige IMU is afgeleid van 
de R1. Hij regelt de high-tech rijderhulpfuncties 
met onder meer een leunhoek-gevoelige Traction 
Control System (TCS) met 3 modi, een Slide 
Control System (SCS), een voorwiel LIFt Control 
System (LIF) en een Brake Control system (BC).

Met de beste elektronische 
besturingstechnologie in zijn segment geeft de 
gloednieuwe MT-09 SP u de ultieme controle 
op wisselende weersomstandigheden en 
rijoppervlakken.
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Revolutie van een icoon.

 

De originele MT-09 was een totaal nieuw Japans machinetype dat met veel 
enthousiasme en pure emotie onthaald werd in de motorwereld. Het inspireerde 
meer dan 50.000 Europese motorrijders om lid te worden van de steeds groeiende 
Hyper Naked beweging. De gloednieuwe MT-09 werd speciaal gebouwd om de 
Dark Side of Japan te vervoegen!

Zijn grote 889cm³ EU5-conforme CP3-motor levert een hoger koppel bij lagere 
toerentallen en waarborgt een nog explosievere acceleratie en sterkere op de 
weg gerichte prestaties. Een high-tech 6-assige IMU regelt de elektronische 
rijderhulpfuncties om u de ultieme controle te geven. De QSS zorgt voor een 
supersnelle opschakeling en voor een stabielere terugschakeling.

Voor een haarscherpe besturing biedt het nieuwe model een compact aluminium 
chassis, een aanpasbare wielophanging en superlichte wielen. De dubbele 
298mm voorrem met radiale hoofdcilinder wordt bediend met de vingertoppen. 
De radicale volgende-generatie styling en het pure chassisontwerp zonder 
afdekkingen bevestigt de positie van de MT-09 als de ultieme Hyper Naked.

EU5 889cm³ CP3-motor
De nieuw ontwikkelde 889cm³ vloeistofgekoelde 
driecilindermotor is lichter, sneller en krachtiger, 
en levert meer koppel bij de lagere toerentallen. 
Een nieuwe inlaat en uitlaat produceren een mooi 
geluid dat het gevoel van acceleratie versterkt. 
De nieuwe brandstofinjectoren zorgen voor een 
hogere efficiëntie.

De geoptimaliseerde versnellingen en een 
verfijnde A&S koppeling zijn aangepast aan het 
hogere vermogen van de EU5-conforme motor.

6-assige IMU plus leunhoek-gevoelige 
rijderhulpfuncties
De compacte nieuwe 6-assige IMU is afgeleid 
van de YZF-R1. Hij regelt de high-tech 
rijderhulpfuncties met onder meer een leunhoek-
gevoelige Traction Control System (TCS) met 
3 modi, een Slide Control System (SCS), een 
voorwiel LIFt Control System (LIF) en een Brake 
Control system (BC).

Met de beste elektronische 
besturingstechnologie in zijn segment geeft 
de gloednieuwe MT-09 u de ultieme controle 
op wisselende weersomstandigheden en 
rijoppervlakken.

Volgende-generatie design en styling
Puur, naakt en mooi... de nieuwe-generatie MT 
design-taal begeleidt de Hyper Naked lijn naar 
het volgende decennium. De minimalistische 
styling zonder afdekkingen rekent af met het 
overbodige kuipwerk en gebruikt alleen het 
frame en de structurele onderdelen om lichtheid 
en wendbaarheid uit te drukken.

De nieuwe Crystal Graphite frame-afwerking 
onderstreept de functionele schoonheid van 
mechanische onderdelen.

Gloednieuw licht CF gegoten aluminium 
frame
Volledig nieuw compact CF gegoten aluminium 
frame design, een moderne versie van de 
Deltabox lay-out. Hoger niveau van chassis-
stijfheid voor een betere feedback van de rijder, 
een betere stabiliteit en meer dynamische 
rijmogelijkheden.

Geoptimaliseerde structuur van het scharnierpunt 
van de swingarm, licht en slank chassis en een 
meer ontspannen gevoel als een partner voor 
elke dag.
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Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Volledig uitlaatsysteem voor 
MT-09
90798-32406-00

Achterset MT-09
B7N-FRSET-00-00

Billet-afdekking voor de achterste 
hoofdcilinder
B67-FBFLC-00-00

Paddock standaard
B7N-FPDCK-00-03

Stijlvolle accentringen
YME-FCRNG-00-02

Stuurversteller
B7N-FHBRS-00-00

Sportscherm
B7N-F83J0-00-00

Vliegenscherm
B7N-F61C0-00-00

Systeem voor de monitoring van 
de bandenspanning
YME-HTPMS-00-00

Tanktas Urban
 YME-FTBAG-CT-02  

Tankpad
B7N-FTPAD-10-00

MT Tankpad
B7N-FTPAD-00-00

Nummerplaathouder MT-09
B7N-F16E0-00-00

Zijbeschermers
B7N-211D0-00-00

Radiatorafdekking
B7N-FRADC-00-01

Grippads voor zijkanten
B7N-FSTPD-00-00

Reflecterende velgsticker voorwiel 
- MT-09 zilver
YME-FBRE9-00-00

Steunen voor zachte zijtassen 
MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Zachte zijtassen
YME-SSBAG-00-10

Billet Koppelingshendel
B7N-RFFCL-00-00

Comfortabel designzadel
B7N-247C0-00-00

Bagagedrager
B7N-248D0-00-00

Gilles remhendel
B7N-RFFBL-00-00

Reflecterende velgsticker 
achterwiel - MT-09 zwart
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Accessoires



 

Dark Attraction.

 

Met meer dan 125.000 verkochte exemplaren is de MT-07 sinds zijn lancering de 
nummer 1 in de Hyper Naked klasse. Met zijn koppelrijke 690cm³ CP2-motor, zijn 
compacte en wendbare chassis en zijn indrukwekkende veelzijdigheid is deze 
Yamaha best-seller een alom geprezen topmachine.

Voor 2021 krijgt de MT-07 van de volgende generatie een opvallend nieuw 
kuipwerk met dubbele winglet luchtinlaten en een compacte nieuwe LED-koplamp 
in een futuristische Y-vorm, waarmee de nieuwste Hyper Naked modellen meteen 
stijl bekennen. De verfijnde EU5-conforme motor geeft zelfs nog meer lineaire 
respons met een stoer uitlaatgeluid.

Enkele voorbeelden van de topspecificaties en van de beste prijs/prestaties-
verhouding in zijn klasse: een nieuw, breder en conisch aluminium stuur om vlotter 
te kunnen draaien, een betere zitpositie, grotere 298mm dubbele schijfrem 
vooraan voor een sterkere remkracht, het nieuwe LCD-instrumentenpaneel, de 
zwarte bedieningshendels en de compacte LED-knipperlichten.

Volgende-generatie design
Als sterke visuele uiting van het koppel en van de 
kracht van de MT serie, werd het thema van de 
luchtstroom ingewerkt in de styling op de zijkant 
van de MT-07. Met zijn compacte kuipwerk, zijn 
geïntegreerde verlichting en het pure ontwerp 
van het kuipwerk-oppervlak legt het design van 
de MT op een organische en doordachte manier 
de nadruk op het echte Hyper Naked karakter van 
deze machine.

De styling werd geüpdatet met onderdelen 
en structuurelementen om de opvallende 
aantrekkingskracht van de MT-07 te 
onderstrepen.

Grotere schijfrem vooraan voor een 
sterkere remkracht
Nieuwe dubbele schijfrem met grotere 
298mm diameter vooraan, geactiveerd door 
vierzuigerremklauwen; cilinderremmen zorgen 
voor progressievere remkarakteristieken. Geen 
extra onafgeveerd gewicht.

690cm³ EU5 CP2-tweecilindermotor
Dezelfde, volledig EU5-conforme motorrespons 
en -karakter met gebruiksvriendelijke prestaties 
en een verbeterd motorgeluid.

LED-verstraler
De compacte LED-verlichting geeft ‘s nachts 
een helder en krachtig licht. De hoog/laag LED-
verstraler met het typische MT design verbetert 
de zichtbaarheid.
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MT-07 Accessoires

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Volledig Akrapovič uitlaatsysteem 
voor MT-07
90798-33490-00

Laag zadel
BAT-247C0-00-00

Achterasbescherming / 
Standspoelen
BAT-FRAXP-00-00

Voorasbescherming
BAT-FFAXP-00-00

Tankpad
BAT-FTPAD-00-00

Grippads voor zijkanten
BAT-FSPRT-00-00

Vliegenscherm
BAT-F83M0-10-00

MT-handbeschermers
BAT-FKNIK-00-00

Nummerplaathouder
BAT-FLPH0-00-00

Comfort zadel
B4C-247C0-11-00

Hoog zadel
B4C-247C0-01-00

Custom voetsteunen passagier
1WS-F2743-00-00

Custom voetsteunen rijder
1WS-F2741-00-00

Sport Screen
BAT-F83J0-00-00

Bagagedrager
B4C-F48D0-01-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Passenger Grab Bar
B4C-F47J0-10-00

USB DC-uitgang
YME-FUSBU-00-00

Steunen voor zachte zijtassen 
MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Tanktas Sport
YME-FTBAG-SP-01

Motorbeschermers
B4C-211D0-00-00

Tanktas Urban
YME-FTBAG-CT-01

Kettingbeschermer MT-07
1WS-F2311-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Radiatorafdekking
B4C-FFRAD-00-00

Zijafdekkingen radiator
B4C-FRSCV-00-00

Uitlaatafdekking in MotoGP-stijl
B4C-FMGPE-XC-VR

MT-07 Sport Pack

Het radicale design van de nieuwe MT-07 
trekt meteen de aandacht en dat is absoluut 
geen verrassing. Met het Sport Pack kunt u uw 
motorfiets een echt persoonlijke touch geven.  
Het windscherm geeft de voorkant een 
onmiskenbaar discrete en toch krachtige look. 
De Plus LED-richtingaanwijzers versterken deze 
indruk.  
De gestroomlijnde nummerplaathouder geeft 
de achterkant een krachtige look. De zijdelingse 
tankpads beschermen de tank tegen krassen 
en geven extra grip wanneer u door de bochten 
scheurt! 

MT-07 Urban Pack

U kunt de motorfietsen van Yamaha het 
hele jaar gebruiken. U moet dan wel enkele 
accessoires hebben om de dagelijkse 
verplaatsingen comfortabel te maken.  
Het Urban Pack omvat een bagagedrager 
met een topkoffer van 39 liter om uw spullen 
veilig en gemakkelijk te bewaren. Terwijl de 
motorfiets u energie geeft, laadt de USB-
aansluiting uw elektronische apparaten op.  
En het hogere sportscherm beschermt u tegen 
de vervelende elementen in het stadsverkeer. 

MT-07



 

Dark Blast.

 

De Hyper Naked motorfietsen van Yamaha staan garant voor onvervalste 
rijsensaties. Met hun gespierde styling en adrenalinebevorderende prestaties 
hebben de populaire MT-modellen de harten gestolen van menig Europese 
motorrijder. De MT-03 is bijzonder goed uitgerust en dominant op de weg.

De agressieve look is geïnspireerd op de grotere Hyper Nakeds van het gamma 
en is uitgesproken MT. De agressieve twin-eye koplampen missen hun uitwerking 
niet en de upside-down voorvork en gerestylede massief ogende brandstoftank 
onderlijnen de dynamische MT-familielook van deze ultieme 300!

Maar wat deze lichte Hyper Naked echt aantrekkelijk en gewild maakt is het feit 
dat hij is gebouwd met puur MT-DNA, wat betekent dat elke rit een opwindende 
en ronduit verslavende ervaring is. U zal er steeds vaker op uit willen trekken. 
Deze motorfiets smeekt om een ritje te mogen maken.

Geavanceerde 321cm³ 2-cilindermotor
Deze geavanceerde 321cm³ vloeistofgekoelde 
lichte 2-cilindermotor beschikt over gesmede 
zuigers met gecarboniseerde drijfstangen en 
levert spannende koppelrijke prestaties. 

Het extreem lichte koppelingsgevoel maakt 
de MT-03 nog leuker in de stad en een 
geavanceerd brandstofinjectiesysteem 
zorgt voor onmiddellijke koppelrespons met 
milieuvriendelijke prestaties.

Ø 37 mm upside-down voorvork
De echte “grote-motor” specificaties van de      
MT-03 worden onderstreept met de toevoeging 
van upside-down voorvorken. De voorkant 
is uitgerust met stijve buizen van 37 mm en 
een bovenste drievoudige klem uit gegoten 
aluminium.

Hij bevestigt de hoge specificaties van deze 
motorfiets en zorgt voor een zelfverzekerde en 
soepele rijstijl bij het remmen, versnellen en het 
nemen van bochten.

Agressief MT design
Het kan niet worden betwijfeld dat deze MT-03 
een volwaardig lid is van de legendarische Hyper 
Naked familie van Yamaha.

Met zijn agressieve koplampeenheid, zijn 
gewaagde luchthappers en zijn goed gevormde 
brandstoftank geeft de MT-03 u de kans om een 
echte Master of Torque te worden en de meest 
dynamische rit in de A2-klasse te ervaren.

Dubbele schuingeplaatste lichten; LED-
koplamp
Deze dynamische MT-03 ziet er cooler uit 
dan ooit met zijn dubbele, schuin geplaatste 
contourverlichting die zijn humeurige en 
agressieve “grote-motor” look benadrukt.

Een krachtige, centraal gemonteerde LED-
koplamp brandt een gat in de duisternis om de 
weg uitstekend te verlichten.
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Darkness is the Next 
Level.

 

Met hun dynamische stijl, naakte carrosserie en opwindende prestaties verbaast 
het absoluut niet dat de MT-modellen van Yamaha zo veel rijders hebben 
aangetrokken tot de Dark Side of Japan. De stamboom evolueert voortdurend. 
De radicale MT-125 is klaar om nog meer prestaties, karakter en adrenaline in de 
125-klasse te brengen.

Met een high-tech EU5-conforme motor, een compact “mass-forward” kuipwerk 
en een agressief volgende-generatie MT-ontwerp is deze opwindende 125 een 
absoluut uniek geval. Maak u klaar om de Dark rider in u naar boven te halen. Deze 
lichtgewicht Hyper Naked zal een nieuwe wereld voor u openen.

Dit sportief lichtgewicht gebouwd met puur MT-DNA is de ultieme kennismaking 
met de Hyper Naked motorervaring. Ontdek hoe het voelt om te rijden op een 
echte Master of Torque. En haal de rebel in u naar boven.

Krachtige 125cm³ EU5-conforme motor 
met VVA
De geavanceerde 125cm³ vloeistofgekoelde EU5-
motor met 4 kleppen van de MT-125 is uitgerust 
met Yamaha’s exclusief Variable Valve Actuation-
systeem (VVA) met twee inlaatnokken.

Deze exclusieve op de R125 gebaseerde 
technologie zorgt ervoor dat de uiterst 
geavanceerde motor uitstekende prestaties 
levert in combinatie met ruim voldoende koppel 
bij de laagste toerentallen, waardoor de MT-125 
één van de sterkste performers in zijn categorie 
is.

Slip-assistkoppeling
De motor van de MT-125 is uitgerust met een slip-
assistkoppeling (A&S) met een superlicht gevoel 
aan de hendel dat het schakelen vergemakkelijkt. 

De A&S-koppeling vergt minder fysieke input 
van de motorrijder, maakt het terugschakelen 
nog soepeler en helpt het blokkeren van het 
achterwiel te voorkomen, waardoor u meer 
controle krijgt over uw MT.

Opvallende twin-eye koplampen
Geen andere lichtgewicht heeft de aanwezigheid 
op de weg en het intimiderende karakter van de 
MT-125. Zijn agressieve voorkant bevat twin-eye 
contourverlichting met een dreigende look die 
een roofdierachtige blik geven.

De ultracompacte enkele LED-koplamp 
projecteert een stralende lichtbundel waarmee u 
kunt zien en gezien worden.

Modern en agressief kuipwerk
Het atletische kuipwerk zorgt voor een 
dynamische look die sterk beïnvloed is door de 
MT-modellen met hogere capaciteit.

De kenmerkende “mass-forward” styling, de 
compacte brandstoftank en het korte achterdeel 
benadrukken de agressieve uitstraling van de 
motorfiets en met zijn dynamische rijpositie 
bereid u zich maar beter voor op de spannendste 
rit in zijn klasse!
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MT-03 / MT-125 Accessoires

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Slip-on carbon uitlaatdemper
90798-32906-00

Carbon Fiber Heatshield
90798-32905-00

Tankpad
B9T-FTPAD-00-00

Öhlins achterschokdemper STX 46
YA4-67000-00-00

Sport Screen
B9T-FSPSC-RK-T0

Nummerplaathouder MT-03
B9T-F16E0-00-00

Radiatorbeschermer
B9T-FFLRC-00-00

Achterdrager
B04-F48D0-00-00

Hoes voor achterzadel
1WD-F47F0-00-00

Custom voetsteunen passagier
1WS-F2743-00-00

Billet-voetsteunen voor rijder
BK6-FRPEG-00-00

Tankpad
B6G-FTPAD-00-00

Hoes voor achterzadel
B04-F47F0-00-00

Custom voetsteunen rijder
1WS-F2741-00-00

Billet voetsteunset voor de 
passagier
BK6-FPPEG-00-00

Billet olievuldop
BC6-F1536-20-00

MT-03 Sport Pack

Het MT-03 Sport Pack bevat een volledige 
set met accessoires om de agressieve look te 
accentueren en de prestaties te optimaliseren. 
De radiatorafdekking beschermt tegen kleine 
steenslag en vuil, terwijl de tankpad de 
brandstoftank beschermt. 
Het sportscherm biedt bescherming tegen 
de wind om perfect te kunnen genieten van 
een spannende rit. De nummerplaathouder 
en de led-richtingaanwijzers zorgen voor een 
stijlvolle look. Dit is duidelijk een van de coolste 
motorfietsen in zijn categorie. 

Sport Pack

De zorgvuldig geselecteerde accessoires 
van het Yamaha Sport Pack zijn de perfecte 
manier om uw MT-125 te upgraden. Het Sport 
Pack omvat een windscherm, een tankpad, 
motorbescherming, een nummerplaathouder 
en LED-knipperlichten voor- en achteraan om 
uw MT-125 een nog stoerdere look en een 
scherper profiel te geven. Nu beschikbaar bij 
uw Yamaha dealer die deze merkaccessoires 
van topkwaliteit met plezier op uw motorfiets 
zal monteren. 

Nummerplaathouder MT-125
B6G-F16E0-00-00

Tankpad
B6G-FTPAD-00-00

Vliegenscherm
B7D-F61AA-M2-SM

Radiatorbeschermer
B7D-F1557-MA-ST

Motorbeschermer voor MT-125, 
rechts
B7D-E5411-M3-SB

Motorbeschermer voor MT-125, 
links
B7D-E5421-M3-SB

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Billet-voetsteunen voor rijder
BK6-FRPEG-00-00

Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00

Kabelboom voor LED-
richtingaanwijzers
BK6-FCABL-00-00

LED-richtingaanwijzers
YME-H0789-00-20

LED-richtingaanwijzers Plus 
voorzijde
YME-FLB2F-10-00

MT-03 MT-125



   

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

Specificaties
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-cilinder, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 3-cilinder, DOHC

Cilinderinhoud 998cm³ 998cm³ 890 cm³

Boring x slag 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 78.0 × 62.1 mm

Compressieverhouding 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Max. vermogen 118.0 kW (160.4 pk) @ 11,500 tpm 118.0 kW (160.4 pk) @ 11,500 tpm 87.5 kW (119.0 pk) bij 10,000 tpm

Max. koppel 111.0 Nm (11.3 kg-m) @ 9,000 tpm 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9,000 tpm 93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7,000 tpm

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter Oliecarter

Type koppeling Nat, Meervoudige platen Nat, Meervoudige platen Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Fuel consumption 8.0 l / 100 km 8.0 l / 100 km 5.0 l / 100 km

CO2 emission 185 g/km 185 g/km 116 g/km

Carburator n.v.t. n.v.t. Brandstofinjectie

Chassis
Frame Gegoten aluminium Deltabox-frame Gegoten aluminium Deltabox-frame Diamantvormig

Casterhoek 24º 24º 25º

Spoor 102 mm 102 mm 108 mm

Wielophanging voor Upside-down voorvork, Ø 43 mm Upside-down voorvork, Ø 43 mm Telescoopvork

Wielophanging achter Swingarm, (draagarmophanging) Swingarm, (draagarmophanging) Swingarm, (draagarmophanging)

Veerweg voor 120 mm 120 mm 130 mm

Veerweg achter 120 mm 120 mm 122 mm

Remmen voor Hydraulische dubbele remschijf, Ø 320 mm Hydraulische dubbele remschijf, Ø 320 mm Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 298 mm

Remmen achter Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulische enkele schijfrem, Ø 245 mm

Bandenmaat voor 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Bandenmaat achter 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 2,095 mm 2,095 mm 2,090 mm

Totale breedte 800 mm 800 mm 795 mm

Totale hoogte 1,110 mm 1,110 mm 1,190 mm

Zithoogte 825 mm 825 mm 825 mm

Wielbasis 1,400 mm 1,400 mm 1,430 mm

Grondspeling 130 mm 130 mm 140 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

210 kg 210 kg 190 kg

Inhoud brandstoftank 17 liter 17 liter 14 liter

Carterinhoud 3.9 liter 3.9 liter 3.5 liter

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 3-cilinder, DOHC 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 890cm³ 689cm³ 321cm³

Boring x slag 78.0 × 62.1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm

Compressieverhouding 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Max. vermogen 87.5 kW (119.0 pk) bij 10,000 tpm 54.0 kW (73.4 pk) bij 8,750 tpm 30.9 kW (42.0 pk) @ 10,750 tpm

Max. koppel 93.0 Nm (9.5 kg-m) bij 7,000 tpm 67.0 Nm (6.8 kg-m) bij 6,500 tpm 29.6 Nm (3.0 kgf+m) @ 9,000 tpm

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter Oliecarter

Type koppeling Nat, Meervoudige platen Nat, Meervoudige platen Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Fuel consumption 5.0 l / 100 km 4.2 l / 100 km 3,81 l / 100 km

CO2 emission 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Carburator Brandstofinjectie Brandstofinjectie n.v.t.

Chassis
Frame Diamantvormig Diamantvormig Diamantvormig

Casterhoek 25º 24º50 25º

Spoor 108 mm 90 mm 95 mm

Wielophanging voor Telescoopvork Upside-down voorvork Upside-down voorvork, Ø 37.0 mm binnenbuis

Wielophanging achter Swingarm, (draagarmophanging) Swingarm, (type draagarmophanging) Swingarm

Veerweg voor 130 mm 130 mm 130 mm

Veerweg achter 122 mm 130 mm 125 mm

Remmen voor Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 298 mm Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 298 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø 298 mm

Remmen achter Hydraulische enkele schijfrem, Ø 245 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Bandenmaat achter 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 2,090 mm 2,085 mm 2,090 mm

Totale breedte 795 mm 780 mm 745 mm

Totale hoogte 1,190 mm 1,105 mm 1,035 mm

Zithoogte 825 mm 805 mm 780 mm

Wielbasis 1,430 mm 1,400 mm 1,380 mm

Grondspeling 140 mm 140 mm 160 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

189 kg 184 kg 168 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 14 liter 14 liter

Carterinhoud 3.5 liter 3.0 liter 2.4 liter



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

Specificaties
MT-125

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt

Cilinderinhoud 124cm³

Boring x slag 52.0 x 58.6 mm

Compressieverhouding 11.2 : 1

Max. vermogen 11.0 kW bij 10,000 tpm

Max. koppel 11.5 Nm bij 8,000 tpm

Smeersysteem Oliecarter

Type koppeling Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting

Fuel consumption 2.1 l / 100 km

CO2 emission 47 g/km

Carburator Elektronische brandstofinjectie

Chassis
Frame Diamantvormig

Casterhoek 26º

Spoor 95 mm

Wielophanging voor Upside-down telescopische voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging achter Swingarm

Veerweg voor 130 mm

Veerweg achter 110 mm

Remmen voor Hydraulische enkele schijfrem, Ø 292 mm

Remmen achter Hydraulische enkele schijfrem, Ø 220 mm

Bandenmaat voor 100/80-17M/C 52S

Bandenmaat achter 140/70-17M/C 66S

Afmetingen
Totale lengte 1,960 mm

Totale breedte 800 mm

Totale hoogte 1,065 mm

Zithoogte 810 mm

Wielbasis 1,325 mm

Grondspeling 160 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

142 kg

Inhoud brandstoftank 11 liter

Carterinhoud 1.05 liter



  

Hyper Naked collectie

Elke Hyper Naked-motorfiets komt met intense kracht, zijn donkere karakter 
en standaard behendigheid. 
 
De Hyper Naked-collectie deelt hetzelfde DNA als de Hyper Naked-
motorfietsen: Japans meesterschap en stedelijk design gaan daarbij hand in 
hand voor de ultieme prestatie. 
 
Ontdek de Dark Side of Japan.

MT T-shirt voor heren
B21-MT101-F0-0L

MT T-shirt voor heren
B21-MT101-B0-0L

MT Shirt met lange mouwen voor 
heren
B21-MT102-F0-0L

MT Hoodie voor heren
B21-MT112-F0-0L

MT Hoodie voor heren
B21-MT112-B0-0L

MT T-shirt voor dames
B21-MT201-F0-0M

MT T-shirt voor dames
B21-MT201-B0-0M

MT Hoodie voor dames
B21-MT202-F0-0M

MT Hoodie voor dames
B21-MT202-B0-0M

MT Motorjas voor heren
A21-BJ102-B4-0L

MT Motorjas voor heren
A21-BJ102-B7-0L

MT motorjas voor heren
A21-BJ107-B0-0l

Hypernaked kaarthouder
N20-EC007-B0-00

Hyper Naked sleutelring
N20-EK002-B0-00

Zwarte piloot zonnebril
N20-EJ105-B0-00

Hypernaked Multitool
N20-ET001-M1-00

MT Nekbuis
N21-EA306-B1-00

MT Sleutelring
N21-EK009-B1-00

MT



Get it on

  

Stel uw droomverzameling 
samen met de gratis 
MyGarage app

De MyGarage app is de beste manier om uw 
droomverzameling van Yamaha motorfietsen 
samen te stellen. Hij is bovendien volledig 
gratis en beschikbaar voor iOS en voor 
Android! Download de app en u kunt meteen 
uw eigen gepersonaliseerde Yamaha maken.

Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma 
van originele accessoires toevoegen of 
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit 
alle hoeken.

Zodra u uw droommotorfiets hebt 
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen 
met uw vrienden. En als u uiteindelijk beslist 
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon 
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal 
zorgen dat uw droom werkelijkheid wordt.

MyRide: Til uw 
rijervaringen naar een 
hoger niveau!

De MyRide app werd exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor 
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan 
elke rijder met om het even welk merk van 
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen 
en verbeteren.

Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders 
in real time hun rijgegevens zoals de 
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid, 
het hoogteverschil en de remkracht volgen 
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog 
interessanter wordt.

Elke rijervaring kan bovendien worden 
gedeeld met andere MyRide gebruikers 
of op sociale media en de route kan 
worden geëxporteerd in een GPX-bestand. 
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe 
routes en avonturen vinden en geconnecteerd 
blijven met de wereldwijde gemeenschap van 
de motorfans.



   

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat 
alle aspecten van het eigenaar zijn van een Yamaha. 
Het biedt een hoge mate van bescherming tegen 
aantrekkelijke tarieven, zodat u zorgeloos kunt 
genieten van het rijden.

Met Yamaha Motor Verzekering profiteert u van een 
exclusief programma en krijgt u eersteklas service van 
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Als u ooit met pech langs de weg staat, zijn wij 
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met 
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor 
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer u ons nodig hebt, 
staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Wanneer u een nieuwe Yamaha koopt, kunt u 
erop vertrouwen dat hoogwaardige kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard 
zijn. U profiteert ook van extra gemoedsrust met 
een volledige Yamaha Motor Fabrieksgarantie 
die alle onderdelen- en arbeidskosten dekt in het 
onwaarschijnlijke geval dat uw Yamaha onverwachte 
reparaties nodig heeft. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van 
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij 
goed nieuws als uw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud is. 
U komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24 
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor 
Selected Occasion. Waarom niet? *

Yamaha Motor Verlengde garantie

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha 
Motor Verlengde garantie, zodat u zorgeloos kunt 
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden 
garantie! *

Yamaha Motor Financiering

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die 
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker 
maken. Yamaha Motor Financiering kan op uw 
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor 
maximale flexibiliteit. *

Yamaha introduceert You

YOU is een volledige reeks premiumservices 
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten 
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij 
willen ervoor zorgen dat u altijd geniet van uw 
Yamaha-product.

YOU services maken de aankoop van elke 
Yamaha toegankelijker. Yamaha-eigenaars 
profiteren met elk YOU product van meer 
gemoedsrust.

Als u goed naar de YOU services kijkt, ziet 
u dat het meer is dan het kopen van een 
Yamaha: het is het begin van een lange relatie.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verdeler.



Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

   

Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha 
onderdelen aan om te verzekeren dat 
uw Yamaha optimale prestaties levert in 
combinatie met betrouwbaarheid op lange 
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van 
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze 
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha 
onderdelen passen perfect en zijn zeer 
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.

Als u de onderhoudswerkzaamheden door een 
officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet 
u zeker dat deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs 
die originele onderdelen en Yamalube® 
producten gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid 
en beschikken over de modernste middelen 
om u de allerbeste service voor en het 
allerbeste advies te kunnen geven over 
uw Yamaha product. Raadpleeg voor meer 
informatie de Yamaha-dealer bij u in de buurt 
of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.eu

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van uw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de verbrandings-
motor, en het Yamalube® assortiment omvat 
volledig en semi-synthetische oliën voor 
twee- en viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee u uw 
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor 
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte 
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u 
adviseren over het beste Yamalube® product 
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze 
website:

www.yamalube.be
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www.yamaha-motor.eu Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol, Nederland

Tel: +31 20 654 6001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor 
andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn professionele motorrijders weergegeven 

die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten 
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. 

Raadpleeg uw Yamaha dealer voor meer informatie.

Volg ons op:

Dealer


