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Temná stránka Japonska

S představením ikonické MT-09 v roce 2013 
zahájila Yamaha zcela novou éru ve světě 
motocyklů. Filozofie temné stránky Japonska 
je nyní široce uznávána a je jádrem rostoucí 
komunity jezdců. Symbolizuje silné spojení s 
japonským původem Yamahy a představuje 
naše základní hodnoty vzrušení a emocí 
souvisejících s vynikajícím výkonem, přičemž 
oslavuje nekonvenční přístup jezdců MT jako 
skutečných Masters of Torque (MT).

Pro modelový rok 2021 Yamaha posunula 
agresivní pouliční image řady modelů MT 
na novou úroveň, a to díky zcela novým 
zástupcům MT-09 SP, MT-09 a MT-07. Model 
MT-09 SP je nejnovější mistrovské dílo, které 
vzešlo z temnoty. Díky exkluzivním barvám 
inspirovaným modelem R1M, prémiovému 
odpružení a tempomatu je tento dokonalý 
tříválcový motocykl Hyper Naked připraven 
inspirovat i nadchnout.

Model MT-09 má motor CP3 s vysokým 
objemem 889 ccm splňující normu EU5, 
který dosahuje vyšší úrovně točivého 
momentu při nižších otáčkách a poskytuje 
ještě výbušnější zrychlení a vyšší výkon na 
silnici. Model MT-07 je díky výrazné kapotáži 
nové generace s osobitou LED maskou ve 
tvaru Y, invertovanému LCD panelu a vysoce 
výkonným brzdám dokonalým motocyklem 
Hyper Naked střední váhy. Objevte 
odvrácenou stranu Japonska. Vždy jde 
především o styl.



 



 



 

Rychlost temnoty



 

Přichází nový záblesk temnoty – a jakmile jednou 
zažijete nekompromisní výkon modelu MT-10 SP, 
budete okamžitě vědět, že jste poznali temnou 
stranu Japonska.

Tato speciální verze modelu MT-10 je vybavená 
elektronickým závodním odpružením od 
společnosti Öhlins zajišťujícím maximální 
možnou kontrolu, exkluzivní plnobarevnou 
přístrojovou deskou TFT a speciálními závodními 
barvami.

Systém kontroly trakce, asistenční anti-
hoppingová kluzná spojka a systém rychlořazení 
představují technologie, se kterými dokážete 
spoutat brutální sílu motoru o objemu 998 ccm. 
Velký lineární točivý moment ve spojení 
s mimořádně hbitým podvozkem činí z tohoto 
motocyklu nejlepší stroj kategorie Hyper Naked.
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Plně nastavitelné elektronické závodní 
odpružení (ERS) Öhlins
Podvozek modelu MT-10 SP s krátkým rozvorem 
je vybaven plně nastavitelným elektronickým 
závodním odpružením od společnosti Öhlins. 
Tento adaptivní systém odpružení se automaticky 
přizpůsobuje měnícím se jízdním podmínkám 
a umožňuje vám dosahovat nejvyšší úrovně 
ovladatelnosti při zrychlování, brzdění a zatáčení.

Přístrojová deska s displejem LCD TFT 
(Thin Film Transistor)
MT-10 SP se jako nejlepší stroj řady Hyper Naked 
dodává se špičkovou přístrojovou deskou LCD 
s displejem z tenkovrstvých tranzistorů (TFT), 
která potvrzuje jeho vedoucí postavení. Toto 
mimořádně moderní provedení představuje 
technicky nejvyspělejší systém přístrojů ve své 
třídě a disponuje plnobarevným multifunkčním 
displejem poskytujícím celou řadu informací.

Technologie elektronického řízení
K zajištění maximální možné kontroly je model 
MT-10 SP vybaven procesorem řízenou škrticí 
klapkou Yamaha (YCC-T) a tempomatem, který 
je funkční při rychlostech nad 50 km/h. Systém 
Yamaha D-MODE umožňuje přizpůsobení různým 
podmínkám a nabízí tři různé provozní režimy 
(mapování) motoru pro uvolněnou, běžnou 
a agresivní jízdu.

Čtyřválec „CP4“ s křížovým klikovým 
hřídelem
Čtyřválcový řadový motor „CP4“ o objemu 
998 ccm je vybaven speciálně konstruovanými 
systémy sání, výfuku a přívodu paliva, které 
přispívají k vysokému výkonu modelu MT-
10 SP v nízkých a středních otáčkách. Díky 
nepravidelnému intervalu zapalování 270° – 180° 
– 90° – 180° poskytuje tento vzrušující motor 
s křížovým klikovým hřídelem lineární točivý 
moment s okamžitou odezvou.

Systém kontroly trakce (TCS), QSS, 
asistenční kluzná spojka A&S
Systém kontroly trakce (TCS) disponuje u modelu 
MT-10 SP možností přepínání tří úrovní, aby bylo 
zajištěno dokonalé držení na silnici v nejrůznějších 
podmínkách. Systém rychlého řazení (QSS) 
umožňuje řadit nahoru pod plným plynem bez 
spojky. Kompaktní asistenční anti-hoppingová 
kluzná spojka (A&S) pak poskytuje dokonalou 
ovladatelnost při zrychlování a zpomalování.

Krátký rozvor kol 1 400 mm pro maximální 
obratnost
Kompaktní a lehký rám modelu MT-10 SP byl 
zkonstruován podle slavného modelu YZF-R1. 
Tento nový král své třídy se vyznačuje vynikající 
agilitou, lehkou ovladatelností a neutrálními 
jízdními vlastnostmi, kterých dosahuje díky přesně 
vyladěnému nastavení geometrie a mimořádně 
krátkému rozvoru pouhých 1 400 mm, se kterými 
patří k nejkompaktnějším strojům kubatury 
1 000 ccm.

Vzpřímená jízdní poloha s průbojnou 
siluetou
Vzájemná poloha řídítek, sedla a stupaček 
zajišťuje jízdní pozici s mírným náklonem vpřed, 
která vám umožní naplno využívat lineární točivý 
moment. Ke zdůraznění svého dynamického 
„průbojného“ vzhledu je tento nejvyšší model 
řady Hyper Naked opatřen kompaktní boční 
kapotáží a kryty s oblými otvory doplněnými 
vystouplým krytem palivové nádrže.

Lehký hliníkový hlavní rám Deltabox
Špičkový model řady Hyper Naked je vybaven 
lehkým hliníkovým hlavním rámem Deltabox 
a prodlouženou hliníkovou kyvnou vidlicí 
s horním opěrným členem, které představují 
optimální poměr pevnosti a tuhosti. Tato 
konstrukce, převzatá z modelu YZF-R1, je 
zárukou prvotřídního ovládání s dobrou jízdní 
stabilitou v přímém směru a obratnosti díky nízké 
hmotnosti.
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Temný paprsek



 

Výkon. Točivý moment. Obratnost. MT-10 je motocykl, na který jste čekali. Je 
to nejvýkonnější motocykl řady Hyper Naked, jaký byl kdy postaven. Nastal čas, 
abyste vstoupili do další úrovně temnoty.

Najezdili jste toho už hodně. Proto přesně víte, co chcete. Opravdový výkon 
a přesné vedení stopy v zatáčkách. A také přirozenou ergonomii, která vám umožní 
jet kamkoli po jakékoli cestě. Model MT-10 vám umožní posadit se na paprsek 
temnoty.

Motocykl MT-10, poháněný motorem o objemu 998 ccm s křížovým klikovým 
hřídelem, speciálně vyladěným na vysoký točivý moment v nízkých a středních 
otáčkách, využívá lehký hliníkový rám Deltabox s mimořádně krátkým rozvorem 
pro přirozenou jízdní pozici. Model MT-10 vám poskytne maximální výkon s nejlepší 
obratností a ovladatelností ve své třídě.

Čtyřválec CP4 s křížovým klikovým 
hřídelem
Čtyřválec odvozený z řadového kapalinou 
chlazeného motoru o objemu 998 ccm je opatřen 
systémem sání, výfuku a palivovým systémem, 
které přispívají k jeho vysokému výkonu v nízkých 
a středních otáčkách. Díky nepravidelnému 
intervalu zapalování 270° – 180° – 90° – 180° 
poskytuje tento vzrušující motor s křížovým 
klikovým hřídelem lineární točivý moment 
s okamžitou odezvou a přesným dávkováním.

Vzpřímená jízdní poloha a průbojná 
silueta
Vzájemná poloha řídítek, sedla a stupaček 
zajišťuje jízdní pozici s mírným náklonem vpřed, 
která vám umožní naplno využívat lineární točivý 
moment. Ke zdůraznění svého dynamického 
„průbojného“ vzhledu je vlajkový model řady 
MT opatřen kompaktní boční kapotáží a kryty 
s oblými otvory doplněnými vystouplým krytem 
palivové nádrže.

Systém kontroly trakce (TCS), QSS, 
asistenční kluzná spojka A&S
Systém kontroly trakce (TCS) disponuje u modelu 
MT-10 možností přepínání tří úrovní, aby bylo 
zajištěno dokonalé držení na silnici v nejrůznějších 
podmínkách. Systém rychlého řazení (QSS) 
umožňuje řadit nahoru pod plným plynem bez 
spojky. Kompaktní asistenční anti-hoppingová 
kluzná spojka (A&S) pak poskytuje dokonalou 
ovladatelnost při zrychlování a zpomalování.

Technologie elektronického řízení
K zajištění maximální možné kontroly je model 
MT-10 vybaven procesorem řízenou škrticí 
klapkou Yamaha (YCC-T) a snadno nastavitelným 
tempomatem, který je funkční při rychlostech nad 
50 km/h. Pro přizpůsobení různým podmínkám 
nabízí systém Yamaha D-MODE tři provozní režimy 
motoru – a 12V DC zásuvka umožňuje připojení 
různého příslušenství.

Ice Fluo
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Odnímatelný titanový tlumič 
výfuku
90798-34001-00

Brzdová páčka Gilles
1RC-F3922-10-00

Pohodlné designové sedlo
B67-247C0-01-00

Napínač řetězu
B67-FCHAD-00-00

Balíček Sport Pack pro MT-10

Objevte temnou stránku Japonska se sportovním balíčkem Sport Pack pro MT-10.  
Sportovní balíček Sport Pack pro vaši MT-10 jsme vytvořili, abyste si maximálně užili jízdu. Se sportovním balíčkem Sport Pack budete 
všude budit pozornost a originální příslušenství dodá vašemu motocyklu dravý vzhled. 
Výfuk Akrapovič má poutavý design a jeho koncert je požitek pro ušní bubínky. Už jsme se zmínili o elegantním vzhledu, zvýšení 
výkonu a snížení hmotnosti? To stejné platí i pro výfuk! 

MT-10



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Kryt řetězového kola Billet
B67-FFSPC-00-00

Háky pro zadní stojan Billet
2CR-F71A0-00-00

Kompletní kryt chladiče
B67-FRADC-10-00

Ochranný kryt chladiče oleje
B67-FCPTE-00-00

Držák registrační značky
B67-FLPH0-00-00

Spojková páčka Billet
B67-F3912-00-00

Seřizovací držáky řídítek
B67-FHBRS-00-00

Kryt řetězu
B67-FCHNC-00-00

Držáky měkkých bočních brašen
B67-FSSBS-00-00

Koncovky řídítek Billet
B67-FHBED-00-00

Nástavec bočního stojanu
B67-FSTEX-00-00

Ochranná nálepka na nádrž
B67-FTPAD-00-00

Sportovní štít
B67-F83J0-01-00

Chránič osy předního kola
B67-FFAXP-00-00

Chránič osy zadního kola
B67-FRAXP-00-00

Sada chráničů rukojetí
B67-F85F0-10-00

Deflektor vzduchu
B67-F83M0-00-00

Zadní nosič
1RC-248D0-02-00

Levý chránič klikové skříně
B67-FCLCP-00-00

50l horní kufr City
34B-F84A8-10-00

39l horní kufr City
52S-F84A8-00-00

Pravý chránič klikové skříně
B67-FCRCP-00-00

Vzpěra pro GPS
1RC-234A0-11-00

Středová matice brýlí vidlice
B67-FYNUT-00-00



 

Postavte se temnotě



 

Temná strana Japonska nikdy nespí. Je to 
inspirace každé Yamahy MT. Exkluzivní model 
MT-09 SP je nejnovější mistrovské dílo, které 
vzešlo z temnoty. Díky exkluzivním barvám 
inspirovaným modelem R1M, prémiovému 
odpružení a tempomatu je tento dokonalý 
tříválcový Hyper Naked motocykl připraven 
inspirovat i nadchnout.

Jeho motor CP3 s objemem 889 ccm splňující 
normu EU5 nabízí úžasné zrychlení a ještě 
lineárnější točivý moment při nižších otáčkách. 
Jeho šestiosá inerciální měřicí jednotka (IMU) 
typu R1 a elektronické systémy podpory jízdy 
sledující náklon zajišťují přesné ovládání na 
mokru i na suchu. A díky plně nastavitelné 41mm 
přední vidlici a vysoce kvalitnímu zadnímu 
tlumiči Öhlins je tento zcela nový podvozek 
přesnější a ostřejší než kdykoli dříve.

Kromě exkluzivních barev Icon Performance 
je model MT-09 SP vybaven speciálním dvojitě 
prošitým sedlem pro dokonalé pohodlí. 
Kartáčovaná eloxovaná kyvná vidlice, eloxovaná 
černá řídítka a páky a průhledné kouřové 
brzdové nádržky podtrhují prémiový vzhled a 
dojem.

MT-09 SP
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Speciální barvy SP
Speciální barvy modelu SP ho přímo spojují 
s exkluzivní povrchovou úpravou Icon 
Performance modelu R1M, zatímco páky, řídítka, 
řetězové kolo, přední vidlice a další prvky jsou 
potaženy vrstvou DLC v černé barvě. Kyvná 
vidlice má povrchovou úpravu z eloxovaného 
kartáčovaného hliníku, která působí kvalitním 
dojmem a podtrhuje prémiový vzhled modelu.

Dvojitě prošívané sedlo
Stylové kontrastní prošívání podtrhuje kvalitní 
vzhled a dojem z motocyklu a po usazení vás 
ohromí okamžitým pocitem pohodlí. Tvary dílů, 
jako je palivová nádrž a sedlo, byly vylepšeny 
opakovanou aplikací přístupu Kanno Hyoka 
(hodnocení výkonu motocyklu na základě vnímání 
a zpětné vazby testovacího jezdce), abyste měli 
dokonalý pocit sžití se se strojem.

Prémiové plně nastavitelné odpružení
Plně nastavitelná přední vidlice KYB se vyznačuje 
samostatným tlumením vysokorychlostní i 
nízkorychlostní komprese, které vám umožní 
zvolit podrobnější nastavení, a 41mm trubky 
jsou pokryty vrstvou DLC pro vynikající kluzné 
vlastnosti a vysoce kvalitní vzhled. Zadní část je 
opatřena tlumičem Öhlins, aby bylo odpružení 
modelu MT-09 SP skutečně prvotřídní.

Systém tempomatu
Elektronické systémy podpory jízdy modelu 
SP, které jsou nejlepší ve své třídě, zahrnují 
tempomat, který vám umožní si při jízdě po 
dálnici odpočinout. Lze ho nastavit při jízdě 
rychlostí nejméně 50 km/h a na 4. nebo vyšším 
rychlostním stupni. Zrušení funkce tempomatu 
se provádí použitím brzd, spojky nebo plynu, a 
funkce „Pokračovat“ systém znovu aktivuje a vrátí 
motocykl na předchozí nastavenou rychlost.

Kyvná vidlice s povrchovou úpravou 
z eloxovaného kartáčovaného hliníku
Kyvná vidlice je opatřena povrchovou úpravou 
z eloxovaného kartáčovaného hliníku, která 
zdůrazňuje vzhled i pocit kvality. Spolu 
s povrchovou úpravou Crystal Graphite na rámu 
podtrhuje čistou mechanickou krásu kompaktního 
hliníkového podvozku modelu MT-09 SP, kterou se 
mohou vlastníci pyšnit.

Kompaktní LED světlomet s dvojí funkcí
Kompaktní a přitažlivý LED světlomet s dvojí 
funkcí zajišťuje silné potkávací a dálkové světlo 
s vynikajícím rozptylem paprsků s měkkými 
hranami, které jsou příjemné pro oči. Tento 
samostatný světlomet dává novému modelu MT-
09 SP skutečně osobitý vzhled nové generace a 
boční obrysová LED světla, stejně jako zadní LED 
světlo, vytvářejí ikonický tvar písmene Y.

Barevný 3,5 palcový TFT displej
3,5palcový plnobarevný TFT displej je vybaven 
otáčkoměrem, který mění barvu se stoupajícími 
nebo klesajícími otáčkami, a také hodinami a 
ukazateli paliva, průměrné spotřeby, teploty vody, 
teploty vzduchu a indikace řazení. Přepínače na 
řídítkách umožňují snadno měnit zobrazení a 
informace a také upravovat nastavení volitelných 
originálních ohřívačů rukojetí Yamaha.

Šestiosá inerciální měřicí jednotka (IMU) a 
systémy podpory jízdy sledující náklon
Nová kompaktní šestiosá inerciální měřicí 
jednotka (IMU), vyvinutá na základě modelu R1, 
řídí pokročilé systémy podpory jízdy modelu 
MT-09, včetně 3režimového systému kontroly 
trakce (TCS) sledujícího náklon, protismykového 
systému (SCS), systému řízení zdvihu předního 
kola (LIF) a systému ovládání brzd (BC). Díky této 
technologii elektronického řízení, která je nejlepší 
ve své třídě, vám nový model MT-09 SP poskytuje 
maximální kontrolu v různých povětrnostních 
podmínkách a na různých površích.
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Revoluce ikony



 

Původní model MT-09 byl zcela novým druhem japonského stroje, který do světa 
motocyklů vrátil skutečné vzrušení a čisté emoce. Inspiroval více než 50 000 
evropských jezdců, aby se stali součástí rostoucího hnutí Hyper Naked. Nyní je tu 
zcela nový model MT-09, který je postaven tak, aby jasně demonstroval sílu temné 
strany Japonska!

Jeho motor CP3 se zdvihovým objemem 889 ccm splňující normu EU5 dosahuje 
vyšší úrovně točivého momentu při nižších otáčkách, což vám poskytne ještě 
výbušnější zrychlení a vyšší výkon na silnici. Sofistikovaná šestiosá inerciální měřicí 
jednotka (IMU) řídí nejlepší elektronické systémy podpory jízdy ve své třídě a 
poskytuje vám dokonalou kontrolu. A systém QSS umožňuje superrychlé řazení 
nahoru a stabilnější podřazování.

Pro dosažení přesného ovládání je nový model vybaven kompaktním hliníkovým 
podvozkem spolu s nastavitelným odpružením a super lehkými koly. Dvojité 
298mm přední brzdy s radiálně uchycenými předními třmeny lze dávkovat pouze 
jedním prstem. A radikální stylizace nové generace a čistý design podvozku 
potvrzují, že MT-09 je ultimativní motocykl třídy Hyper Naked .

Motor CP3 EU5 889 ccm
Nově vyvinutý kapalinou chlazený tříválcový 
motor o objemu 889 ccm je lehčí, rychlejší a 
výkonnější a má vyšší točivý moment při nižších 
otáčkách. Nové sání a výfuk vytvářejí krásný zvuk, 
který podtrhuje pocit zrychlení. Nové vstřikovače 
paliva mají vyšší účinnost a optimalizované 
převodové poměry a zdokonalená asistenční 
antihoppingová kluzná spojka (A&S) odpovídají 
vyššímu výkonu motoru splňujícího normu EU5.

Šestiosá inerciální měřicí jednotka (IMU) a 
systémy podpory jízdy sledující náklon
Nová kompaktní šestiosá inerciální měřicí 
jednotka (IMU), vyvinutá na základě modelu 
YZF-R1, řídí pokročilé systémy podpory jízdy 
modelu MT-09, včetně 3režimového systému 
kontroly trakce (TCS) sledujícího náklon, 
protismykového systému (SCS), systému řízení 
zdvihu předního kola (LIF) a systému ovládání brzd 
(BC). Díky těmto elektronickým pomocníků, kteří 
jsou nejlepší ve své třídě, vám nový model MT-09 
poskytuje maximální kontrolu v různém počasí a 
na různých površích.

Design a stylizace nové generace
Čistý, jasný a krásný designový jazyk MT nové 
generace uvádí řadu Hyper Naked do nového 
desetiletí. Minimalistický styl se obejde bez 
zbytečné kapotáže. K vyjádření lehkosti a 
obratnosti využívá pouze rám a konstrukční 
prvky, zatímco nový povrch rámu Crystal Graphite 
zdůrazňuje funkční krásu mechanických dílů.

Zcela nový lehký rám z hliníku litého pod 
tlakem metodou CF
Zcela nová kompaktní konstrukce rámu z hliníku 
litého pod tlakem metodou CF, moderní pojetí 
typu Deltabox. Vyšší tuhost podvozku dává 
jezdci lepší zpětnou vazbu a stabilitu a umožňuje 
tak plné využití motocyklu. Optimalizovaná 
konstrukce zadní kyvné vidlice, lehký a úzký 
podvozek a jasnější odezva od podvozku vás 
budou provázet při každém usednutí za řídítka 
motocyklu.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Výfukový systém Akrapovič
90798-32406-00

Sada přepákování Billet
B7N-FRSET-00-00

Kryt zadního hlavního válce Billet
B67-FBFLC-00-00

Adaptér paddockového stojanu
B7N-FPDCK-00-03

Stylové akcentové kroužky
YME-FCRNG-00-02

Nastavitelné klemy řídítek
B7N-FHBRS-00-00

Sportovní štít
B7N-F83J0-00-00

Čelní štít
B7N-F61C0-00-00

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách
YME-HTPMS-00-00

Brašna na nádrž pro model City
 YME-FTBAG-CT-02  

Ochrana na nádrž
B7N-FTPAD-10-00

Chránič nádrže MT
B7N-FTPAD-00-00

Držák registrační značky
B7N-F16E0-00-00

Boční chrániče
B7N-211D0-00-00

Kryt chladiče
B7N-FRADC-00-01

Boční protiskluzové podložky
B7N-FSTPD-00-00

Reflexní samolepka na ráfek 
(1 kolo)
YME-FBRE9-00-00

Držáky měkkých bočních brašen 
pro model MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Měkké boční brašny
YME-SSBAG-00-10

Spojková páčka Billet
B7N-RFFCL-00-00

Pohodlné touringové sedlo
B7N-247C0-00-00

Zadní nosič
B7N-248D0-00-00

Brzdová páčka Gilles
B7N-RFFBL-00-00

Reflexní nálepka na ráfek pro 1 
kolo (přední)
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Příslušenství



 

Temná přitažlivost



 

Díky více než 125 000 prodaným kusům je model MT-07 od svého uvedení na trh 
jedničkou ve třídě Hyper Naked. Díky motoru CP2 s objemem 690 ccm s vysokým 
točivým momentem, kompaktnímu a hbitému podvozku a vynikající všestrannosti 
budete tento model, který je jedním z nejprodávanějších motocyklů Yamahy, 
doslova milovat.

Pro rok 2021 dostane nová generace MT-07 výraznou novou kapotáž se dvěma 
křidélkovými přívody vzduchu a novým kompaktním LED světlometem, který 
vytváří futuristickou světelnou masku ve tvaru Y představující jednotný styl 
nejnovějších modelů Hyper Naked. A vytříbený motor splňující normu EU5 
poskytuje ještě lineárnější odezvu s odvážnějším zvukem.

Nová širší hliníková řídítka umožňují snadnější zatáčení a lepší jízdní pozici, zatímco 
větší 298mm dvojité přední kotouče zajišťují silnější brzdný účinek. Špičkovou 
výbavu a nejlepší hodnotu ve své třídě podtrhují invertované LCD přístroje, černé 
ovládací páčky a kompaktní LED ukazatele směru.

Design nové generace
Aby bylo u modelu MT-07 možné vizuálně 
vyjádřit točivý moment a výkon řady MT, je do 
boční kapotáže implementována stylizovaná 
myšlenka proudění vzduchu. Design MT působí 
organičtějším a vyzrálejším dojmem a svou 
kompaktní kapotáží, integrovaným osvětlením 
a čistým designem povrchu zdůrazňuje ryzí 
charakter Hyper Naked. Stylizace zahrnuje nové 
komponenty a konstrukci, které dále zdůrazňují 
osobitou přitažlivost modelu MT-07.

Větší přední kotoučové brzdy pro větší 
brzdný účinek
Nové větší dvojité přední brzdové kotouče 
o průměru 298 mm ovládané čtyřpístkovými 
brzdovými třmeny poskytují progresivnější 
brzdnou charakteristiku. Bez zvýšení neodpružené 
hmotnosti.

Dvouválcový motor CP2 EU5 o objemu 
690 ccm
Plně kompatibilní s EU5, stejná přitažlivá odezva 
a charakter motoru, snadno použitelný výkon a 
vylepšený zvuk motoru.

LED světlomet
Kompaktní LED osvětlení v noci poskytuje jasné 
a silné světlo. Hlavní dálkový/potkávací LED 
světlomet vytváří ikonický design MT a zlepšuje 
viditelnost.
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MT-07 Příslušenství

Kompletní systém Akrapovič MT-07
90798-33490-00

Sada chráničů rukojetí pro řadu MT
1WS-F85F0-00-02

Zadní nosič
B4C-F48D0-00-00

Chrániče motoru
B4C-211D0-00-00

Sportovní sada MT-07 Sport Pack

Nový model MT-07 se svým radikálním 
designem na sebe poutá pozornost zcela 
oprávněně.  
Díky sadě Sport vám chceme poskytnout 
možnost přizpůsobit si motocykl přesně podle 
svých představ.  
Štít proti hmyzu poskytuje čelní části 
nezaměnitelně nenápadný a přesto silný vzhled 
a celkový styl podtrhují LED směrová světla 
Plus.  
Elegantní držák registrační značky vybrušuje 
zadní část a nakonec sada bočních plošek na 
nádrž nejen chrání nádrž před poškrábáním, ale 
poskytne vám i lepší přilnavost, když zprudka 
projíždíte zatáčkami. 

Sada do města MT-07 Urban Pack

Motocykly Yamaha jsou určeny k použití po celý 
rok. Proto je důležité pořídit si příslušenství, 
které vám usnadní každodenní používání.  
Souprava Urban obsahuje zadní nosič společně 
s 39l horním kufrem, který ochrání a snadno 
uloží vaše cennosti. Zatímco vás motocykl nabíjí 
energií, k dispozici je USB výstup k nabíjení 
elektronických zařízení.  
A nakonec je k dispozici vyšší sportovní štít, 
který vás ochrání před živly, které na vás město 
vypustí. 

MT-07



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Nízké sedlo
BAT-247C0-00-00

Chránič osy zadního kola / Rolny 
stojanu
BAT-FRAXP-00-00

Chránič osy předního kola
BAT-FFAXP-00-00

Ochrana na nádrž
BAT-FTPAD-00-00

Boční protiskluzové podložky
BAT-FSPRT-00-00

Štít proti hmyzu
BAT-F83M0-10-00

Držák registrační značky
BAT-FLPH0-00-00

Pohodlné sedlo
B4C-247C0-10-00

Vysoké sedlo
B4C-247C0-00-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1WS-F2743-00-00

Zakázkové stupačky řidiče
1WS-F2741-00-00

Sportovní štít
BAT-F83J0-00-00

39l horní kufr City
52S-F84A8-00-00

Passenger Grab Bar
B4C-F47J0-10-00

Výstup USB DC
YME-FUSBU-00-00

Držáky měkkých bočních brašen 
pro model MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Opěrka spolujezdce na 39l horní 
box City
37P-F84U0-A0-00

Brašna na nádrž pro model Sport
YME-FTBAG-CT-01

Brašna Tour na nádrž
YME-FTBAG-TR-01

Kryt řetězu pro model MT-07
1WS-F2311-00-00

Vyhřívané rukojeti 120
YME-F2960-10-00

Kryt chladiče
B4C-FFRAD-00-00

Boční kryty chladiče
B4C-FRSCV-00-00

Kryt výfuku ve stylu MotoGP
B4C-FMGPE-XC-VR



 

Dark Blast



 

Motocykly Yamaha Hyper Naked jsou navrženy tak, aby byly vzrušující. Díky 
svému svalnatému stylu a adrenalinem dopovanému výkonu si kradou tyto 
nejprodávanější modely MT srdce a mysli jezdců po celé Evropě pro sebe. A tady je 
skvěle vybavený model MT-03, který na silnici opravdu nepřehlédnete.

Agresivní vzhled, inspirovaný většími modely Yamahy Hyper Naked, je více MT než 
kdy jindy. Jeho dravá tvář se dvěma očima vrhá nejnáladovější pohledy a vidlice 
upside down a široká palivová nádrž podtrhují dynamický vzhled rodiny MT, což 
z motocyklu dělá dokonalou třístovkou!

Tak přitažlivým a žádoucím však činí tento lehký Hyper Naked skutečnost, že je 
vyroben s čistou MT DNA, což znamená, že každá jízda je vzrušující a návykový 
zážitek. Budete chtít vyrazit ven a jezdit, kdykoli to bude možné. Protože tento 
motocykl prostě rád jezdí.

Sofistikovaný dvouválcový motor o 
obsahu 321 ccm
Tento sofistikovaný kapalinou chlazený 
dvouválcový motor o obsahu 321 ccm 
se vyznačuje lehkými kovanými písty s 
karburizovanými ojnicemi, které poskytují 
vzrušující výkon s vysokým točivým momentem. 
Díky extrémně lehkému pocitu na spojce je model 
MT-03 ještě zábavnější ve městě a pokročilý 
systém vstřikování paliva zajišťuje okamžitou 
reakci na plyn s ekologickým výkonem.

37mm přední vidlice USD
Solidní technické parametry motocyklu MT-03 
jsou podtrženy přidáním přední vidlice upside 
down. Je vybavena tuhými 37mm trubkami a 
horními brýlemi z litého hliníku, což posiluje 
vysoké technické parametry motocyklu a zajišťuje 
sebevědomou a plynulou jízdu během brzdění, 
zrychlování a zatáčení.

Agresivní design MT
Není vůbec pochyb, že tento model MT-03 
je řádným členem legendární rodiny Yamaha 
Hyper Naked. Díky svému agresivnímu přednmu 
světlu, odvážnému sání vzduchu a tvarované 
palivové nádrži vám MT-03 dává šanci stát se 
skutečným mistrem točivého momentu a zažít 
nejdynamičtější jízdu ve třídě A2.

Dvojitá obrysová světla se zešikmenou 
čočkou; LED světlomet
Dynamický model MT-03 vypadá lépe než kdy 
předtím díky svým dvěma šikmookým obrysovým 
světlům, které zdůrazňují náladový a agresivní 
vzhled velkého motocyklu. A pro vynikající 
viditelnost v noci je zde výkonný centrálně 
umístěný LED světlomet, který ve tmě vytvoří 
kužel světla na silnici před sebou.
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Temnota je další úrovní



 

Není se čemu divit, že modely MT Yamaha s dynamickým stylem, nahou stavbou a 
vzrušujícím výkonem přilákaly tolik jezdců na temnou stranu Japonska. Model se 
neustále vyvíjí. Přelomový model MT-125 je připraven přinést do třídy 125 ještě 
více výkonu, náladovosti a adrenalinu.

Obsahuje špičkový motor splňující normu EU5 a také kompaktní průbojnou přední 
část a agresivní design MT nové generace. Tato vzrušující 125 se nepodobá žádné 
jiné. Připravte se na objevení temného jezdce ve vás. Protože tento lehký Hyper 
Naked změní váš svět.

Tato sportovní lehká konstrukce, vyrobená s čistou MT DNA, je dokonalým úvodem 
do motocyklových zkušeností Hyper Naked. Zjistěte, jaké to je jezdit se skutečným 
mistrem Master of Torque. A objevte svou Temnou stranu.

Výkonný motor o objemu 125 ccm 
splňující normu EU5 se systémem VVA
Sofistikovaný 4ventilový kapalinou chlazený 
motor MT-125 o zdvihovém objemu 125 ccm 
a splňující normu EU5 je vybaven exkluzivním 
systémem Yamaha Variable Valve Actuation 
(VVA), který má dvě vačky sání. Tato exkluzivní 
technologie odvozená od modelu R125 umožňuje 
špičkovému motoru dosahovat vynikajícího 
výkonu spolu s velkým točivým momentem při 
nižších otáčkách motoru.

Asistenční antihoppingová spojka
Nový motor MT-125 je vybaven asistenční 
antihoppingovou spojkou (A&S) se superjemným 
a přesným řazením. Kromě toho, že motocykl 
vyžaduje menší fyzickou sílu jezdce, spojka A&S 
dále zjemňuje řazení a pomáhá předcházet 
blokování zadního kola – což vám dává větší 
kontrolu nad vaším strojem MT.

Smělá tvář se dvěma očima
Žádný jiný lehký model nemá na ulici takovou 
prezentaci a radikální postoj jako MT-125. Jeho 
agresivní tvář obsahuje hrozivá dvojitá obrysová 
světla, která vysílají dravé pohledy. Ultra 
kompaktní samostatný LED světlomet vysílá 
zářivý paprsek, který vám umožňuje vidět a být 
viděni.

Moderní a agresivní design kapotáže
Sportovní kapotáž dodává dynamický vzhled, 
který je silně ovlivněn modely MT s větším 
zdvihovým objemem. Výrazný průbojný styl, 
kompaktní palivová nádrž a krátká zadní část 
zdůrazňují agresivní postoj motocyklu – a díky 
své dynamické jízdní poloze se připravte na 
nejúžasnější jízdu v dané třídě!
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MT-03 / MT-125 Příslušenství

Odnímatelný karbonový tlumič 
výfuku
90798-32906-00

Sport Screen
B9T-FSPSC-RK-T0

Kryt zadního sedla
1WD-F47F0-00-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1WS-F2743-00-00

Sportovní sada MT-03

Sportovní sada MT-03 vám nabízí úplnou 
řadu příslušenství, podtrhuje agresivní 
vzhled a posiluje výkonnost. Kryt chladiče 
poskytuje ochranu proti odletujícím kamínkům 
a nečistotám a chránič nádrže slouží jako 
doplňková ochrana palivové nádrže. 
Sportovní štít poskytuje ochranu proti 
proudícímu vzduchu a umožňuje si vychutnávat 
vzrušující jízdu. Držák registrační značky a LED 
směrová světla dodávají stroji stylový vzhled, 
což ve výsledku znamená jeden z nejúžasněji 
vypadajících motocyklů ve své kategorii. 

Sportovní balíček MT-125 

Pokud chcete svůj motocykl MT-125 
posunout na další úroveň, pečlivě vybrané 
příslušenství Yamaha Sport Pack je tou 
správnou cestou. Tato sportovní sada zahrnující 
štít proti hmyzu, chránič nádrže, chrániče 
motoru, držák registrační značky a přední 
a zadní LED ukazatele směru dodá vašemu 
motocyklu MT-125 ještě agresivnější vzhled 
a nekompromisnější pocit. Již nyní je k dispozici 
u vašeho prodejce Yamaha, který váš motocykl 
rád vybaví tímto vysoce kvalitním originálním 
příslušenstvím. 

MT-03



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Karbonový čelní štít
90798-32905-00

Ochrana na nádrž
B9T-FTPAD-00-00

Zadní tlumič Öhlins STX 46
YA4-67000-00-00

Držák registrační značky
B9T-F16E0-00-00

Kryt chladiče
B9T-FFLRC-00-00

Zadní nosič
B04-F48D0-00-00

Stupačky pro řidiče z hliníku billet
BK6-FRPEG-00-00

Ochrana na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

Kryt zadního sedla
B04-F47F0-00-00

Zakázkové stupačky řidiče
1WS-F2741-00-00

Sada stupaček Billet pro 
spolujezdce
BK6-FPPEG-00-00

Víko nádrže oleje Billet
BC6-F1536-20-00

Držák registrační značky
B6G-F16E0-00-00

Ochrana na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

Štít proti hmyzu
B7D-F61AA-M2-SM

Kryt chladiče
B7D-F1557-MA-ST

Pravý chránič motoru pro MT-125
B7D-E5411-M3-SB

Levý chránič motoru pro MT-125
B7D-E5421-M3-SB

Vyhřívané rukojeti 120
YME-F2960-10-00

Stupačky pro řidiče z hliníku billet
BK6-FRPEG-00-00

Sada, která doplňuje vyhřívané 
rukojeti
B74-F6240-00-00

Kabelový svazek pro LED ukazatele 
směru
BK6-FCABL-00-00

Směrová světla LED
YME-H0789-00-20

Přední směrová LED světla Plus
YME-FLB2F-10-00

MT-125



  

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC Kapalinou chlazený, 4válcový, 4taktní, 4ventilový, DOHC Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC

Zdvihový objem 998 cm³ 998 cm³ 890 cm³

Vrtání x zdvih 79.0 x 50.9 79.0 x 50.9 78,0 × 62,1 mm

Kompresní poměr 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Maximální výkon 118.0 kW (160.4 k) @ 11500 ot./min 118.0 kW (160.4 k) @ 11500 ot./min 87.5 kW (119,0 k) při 10 000 ot./min

Maximální točivý moment 111.0 Nm (11.3kg-m) @ 9000 ot./min 111.0 Nm (11.3kg-m) @ 9000 ot./min 93.0 Nm (9,5 kg-m) při 7 000 ot./min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz Řetěz Řetěz

Spotřeba 8.0 L/100km 8.0 L/100km 5.0 L/100km

CO2 emise 185g/km 185g/km 116 g/km

Příprava směsi Vstřikování paliva 111.0 Nm (11.3kg-m) @ 9000 ot./min Vstřikování paliva

Podvozek
Rám hliníkový, Deltabox hliníkový, Deltabox Diamond

Úhel sklonu 24º 24º 25°

Stopa 102mm 102mm 108 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, Ø43mm Teleskopické vidlice, Ø43mm Teleskopická vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Přední zdvih 120 mm 120 mm 130 mm

Zadní zdvih 120 mm 120 mm 122 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø320 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø320 mm hydraulická dvojitá kotoučová Ø 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) bezdušová

Zadní pneumatika 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W) bezdušová

Rozměry
Celková délka 2095 mm 2095 mm 2 090 mm

Celková šířka 800 mm 800 mm 795 mm

Celková výška 1110 mm 1110 mm 1 190 mm

Výška sedla 825 mm 825 mm 825 mm

Rozvor kol 1400 mm 1400 mm 1 430 mm

Minimální světlá výška 130 mm 130 mm 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 210 kg 210 kg 190 kg

Kapacita palivové nádrže 17 L 17 L 14 L

Kapacita olejové nádrže 3.9 L 3.9 L 3,50 L



 

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC 2válcový, Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC

Zdvihový objem 890 cm³ 689 cm³ 321 cm³

Vrtání x zdvih 78,0 × 62,1 mm 80.0 x 68.6 68.0 x 44.1

Kompresní poměr 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Maximální výkon 87.5 kW (119.0 k) @ 10 000 ot./min 54.0 kW (73.4 k) @ 8 750 ot./min 30.9 kW (42.0 k) @ 10750 ot./min

Maximální točivý moment 93.0 Nm (9.5 kg-m) @ 7 000 ot./min 67.0 Nm (6.8 kg-m) @ 6 500 ot./min 29.6 Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz Řetěz Řetěz

Spotřeba 5.0 L/100 km 4,2 L/100km 3,81 L / 100 km

CO2 emise 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Příprava směsi Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Podvozek
Rám Diamond Diamond Diamond

Úhel sklonu 25° 24º50 25º

Stopa 108 mm 90mm 95mm

Systém předního odpružení Teleskopická vidlice Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice, Ø37.0mmvnitřní trubka

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice

Přední zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Zadní zdvih 122 mm 130 mm 125 mm

Přední brzda hydraulická dvojitá kotoučová Ø 298 mm Hydraulická dvojitá kotoučová Ø 298 mm Hydraulická kotoučová, Ø298 mm

Zadní brzda hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm

Přední pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W) bezdušová 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Zadní pneumatika 180/55 ZR17M/C (73W) bezdušová 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Rozměry
Celková délka 2 090 mm 2,085 mm 2090 mm

Celková šířka 795 mm 780 mm 745 mm

Celková výška 1 190 mm 1 105 mm 1035 mm

Výška sedla 825 mm 805 mm 780 mm

Rozvor kol 1 430 mm 1,400 mm 1380 mm

Minimální světlá výška 140 mm 140 mm 160 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 189 kg 184 kg 168 kg

Kapacita palivové nádrže 14 L 14 L 14 L

Kapacita olejové nádrže 3,50 L 3.0 L 2.40 L



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje
MT-125

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, SOHC, jednoválec, 4taktní

Zdvihový objem 124 ccm

Vrtání x zdvih 52,0 × 58,6 mm

Kompresní poměr 11.2 : 1

Maximální výkon 11.0 kW @ 10 000 ot./min

Maximální točivý moment 11,5 Nm @ 8 000 ot./min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Spotřeba 2.1 1/100 km

CO2 emise 47 g/km

Příprava směsi Elektronické vstřikování paliva

Podvozek
Rám Diamond

Úhel sklonu 26°

Stopa 95 mm

Systém předního odpružení Teleskopická vidlice upside down, průměr 41 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Přední zdvih 130 mm

Zadní zdvih 110 mm

Přední brzda hydraulická s jedním kotoučem Ø 292 mm

Zadní brzda hydraulická s jedním kotoučem Ø 220 mm

Přední pneumatika 100/80-17M/C 52S

Zadní pneumatika 140/70-17M/C 66S

Rozměry
Celková délka 1 960 mm

Celková šířka 800 mm

Celková výška 1 065 mm

Výška sedla 810 mm

Rozvor kol 1 325 mm

Minimální světlá výška 160 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 142 kg

Kapacita palivové nádrže 11 L

Kapacita olejové nádrže 1,05 L



 



 

Kolekce Hyper Naked

Standardním znakem všech motocyklů kategorie Hyper Naked je okamžitý 
přísun točivého momentu, temný styl a současně lehkost a hbitost.  
 
Kolekce Hyper Naked sdílí stejnou DNA jako motocykly Hyper Naked: 
kombinaci japonského mistrovství a městských trendů se špičkovým 
výkonem. 
 
Objevte odvrácenou stranu Japonska.

Pánské tričko MT
B21-MT101-F0-0L

Pánské tričko MT
B21-MT101-B0-0L

Pánské tričko MT s dlouhým 
rukávem
B21-MT102-F0-0L

Pánská mikina MT s kapucí
B21-MT112-F0-0L

Pánská mikina MT s kapucí
B21-MT112-B0-0L

Dámské tričko MT
B21-MT201-F0-0M

Dámské tričko MT
B21-MT201-B0-0M

Dámská mikina MT s kapucí
B21-MT202-F0-0M

Dámská mikina MT s kapucí
B21-MT202-B0-0M

MT



 

Pánská jezdecká bunda MT
A21-BJ102-B4-0L

Pánská jezdecká bunda MT
A21-BJ102-B7-0L

Pánská jezdecká bunda MT
A21-BJ107-B0-0l

Pouzdro na karty Hypernaked
N20-EC007-B0-00

Přívěsek na klíče Hyper Naked
N20-EK002-B0-00

Černé sluneční brýle pilotky
N20-EJ105-B0-00

Multifunkční nástroj Hypernaked
N20-ET001-M1-00

Nákrčník MT
N21-EA306-B1-00

Klíčenka MT
N21-EK009-B1-00



Get it on

 

S bezplatnou aplikací 
MyGarage si můžete 
vytvořit svou vysněnou 
sbírku

Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak 
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů 
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro 
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a 
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj 
Yamaha.

V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo 
odebírat širokou škálu originálních volitelných 
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl 
z libovolného úhlu.

Když máte svoje vysněné motocykly hotové, 
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se 
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta 
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který 
ji dokáže proměnit v realitu.



 

MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně 
společností Yamaha a dostupná zdarma 
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem 
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez 
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo 
skútru vlastní.

Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci 
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní 
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo 
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A 
každá cesta bude ještě přínosnější.

Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními 
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních 
médiích a trasu lze také exportovat do 
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem 
mohou motocyklisté najít nové trasy a 
dobrodružství k prozkoumání a spojit se 
s komunitou nadšených motocyklistů po 
celém světě.



 



  



 

Buďte chytří. Volte 
originál. 

Pro zajištění optimálního výkonu a 
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše 
společnost doporučuje používat pouze 
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní 
náhradní díly naší společnosti splňují 
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale 
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. 
Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha si můžete být 
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce 
kvalifi kovanými techniky Yamaha s použitím 
originálních náhradních dílů a výrobků 
Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují 
školení v Technické akademii Yamaha, při 
nichž získávají odborné znalosti a detailní 
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš 
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. 
Podrobnější informace si vyžádejte u místního 
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší 
společnosti.



  

Tekutá složka motoru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše 
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou 
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich 
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu 
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej 
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru 
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a 
pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty 
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš 
motor má potenciál běžet na plný výkon a 
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od 
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost 
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, 
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé 
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro 
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce 
značky Yamaha nebo navštivte naše webové 
stránky.
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www.yamaha-motor.eu/cz/cs

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. Specifikace 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.

Sledujte nás:

Prodejce

Yamaha Motor Europe N.V. 
odštěpný závod Česká republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz


