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DARK
The dark side of Japan

Uvedením ikonického modelu MT-09 v roce 
201  zahájila Yamaha zcela novou éru ve 
světě motocyklů. Filozofie Odvrácené strany 
Japonska je dnes široce uznávaná a je jádrem 
rostoucí komunity jezdců. Symbolizuje silné 
spojení s japonským původem Yamahy a 
představuje naše základní hodnoty nadšení 
pro věc, které pramení z vynikajících výkonů, 
a zároveň oslavuje nekonvenční postoj jezdců 
modelu MT jako skutečných mistrů točivého 
momentu (MT). 
 

Pro modelový rok 2020 Yamaha posunula 
agresivní pouliční image řady modelů MT 
na novou úroveň, a to díky zcela novým 
zástupcům MT-0  a MT-125. Nový model 
MT-0  má dravou tvář s dvojitým okem a je 
vybaven novou vidlicí a přestylizovanou 
širokou palivovou nádrží. Nový vzrušující 
model MT-125 se ničemu jinému nepodobá, 
protože má nový špičkový motor, kompaktní 
svalnatou přední část a agresivní design 
modelů MT nové generace.  
 

Objevte Odvrácenou stranu Japonska.  
Vždy jde především o styl.
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Rychlost temnoty
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404 990 Kč

 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 hlins zajiš ujícím maximální 
možnou kontrolu, exkluzivními palubními 
přístroji 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 99  ccm. 
Velký lineární točivý moment ve spojení 
s mimořádně hbitým podvozkem činí z tohoto 
motocyklu nejlepší stroj kategorie Hyper Naked. 
Yamaha MT-10 SP  Rychlost temnoty. 
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lně nastavitelné elektronické ávodní 
odpružení S  hlins
Podvozek modelu MT-10 SP s krátkým rozvorem 
je vybaven plně nastavitelným elektronickým 
závodním odpružením od společnosti hlins. 
Tento adaptivní systém odpružení se automaticky 
přizpůsobuje měnícím se jízdním podmínkám 
a umožňuje vám dosahovat nejvyšší úrovně 
ovladatelnosti při zrychlování, brzdění a zatáčení.

řístrojová deska s displejem   
hin ilm ransistor

MT-10 SP se jako nejlepší stroj řady Hyper Naked 
dodává se špičkovou přístrojovou deskou L D 
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.

echnologie elektronického ří ení
K zajištění maximální možné kontroly je model 
MT-10 SP vybaven procesorem řízenou škrticí 
klapkou Yamaha (Y -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.

tyřválec  s křížovým klikovým 
hřídelem

tyřválcový řadový motor P4  o objemu 
99  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 2 0  – 1 0  
– 90  – 1 0  poskytuje tento vzrušující motor 
s křížovým klikovým hřídelem lineární točivý 
moment s okamžitou odezvou.

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

rátký ro vor kol 1   mm pro ma imální 
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.

V přímená jí dní poloha s pr bojnou 
siluetou
Vzájemná poloha řídítek, sedla a stupaček 
zajiš uje 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.

ehký hliníkový hlavní rám eltabo
pičkový 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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 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 99  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. 

 tyřválec  s křížovým klikovým 
hřídelem 
 tyřválec odvozený z řadového kapalinou 
chlazeného motoru o objemu 99  ccm je opatřen 
systémem sání, výfuku a palivovým systémem, 
které přispívají k jeho vysokému výkonu v nízkých 
a středních otáčkách. Díky nepravidelnému 
intervalu zapalování 2 0  – 1 0  – 90  – 1 0  
poskytuje tento vzrušující motor s křížovým 
klikovým hřídelem lineární točivý moment 
s okamžitou odezvou a přesným dávkováním. 

 V přímená jí dní poloha a pr bojná 
silueta 
 Vzájemná poloha řídítek, sedla a stupaček 
zajiš uje 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 S  SS  
asistenční klu ná spojka A S 
 Systém kontroly trakce (T S) disponuje u modelu 
MT-10 možností přepínání tří úrovní, aby bylo 
zajištěno dokonalé držení na silnici v nejrůznějších 
podmínkách. Systém rychlého řazení ( SS) 
umožňuje řadit nahoru pod plným plynem bez 
spojky. Kompaktní asistenční anti-hoppingová 
kluzná spojka (A&S) pak poskytuje dokonalou 
ovladatelnost při zrychlování a zpomalování. 

 echnologie elektronického ří ení 
 K zajištění maximální možné kontroly je model 
MT-10 vybaven procesorem řízenou škrticí 
klapkou Yamaha (Y -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 D  zásuvka umožňuje připojení 
různého příslušenství. 

9 990 Kč

 Ice Fluo 

 Icon Blue  Tech Black 

 MT-10 
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59 990 Kč

 Vzali jsme nejvýkonnější stroj kategorie Hyper Naked, jaký jsme kdy vyrobili, 
a přidali celou řadu speciálně vyvinutého příslušenství, se kterým dostáváte do 
rukou možnost vydat se při každé vyjíž ce až na hranice možností.

Stejně jako přelomový model MT-10 i MT-10 Tourer Edition disponuje výkonem 
nabitým točivým momentem a schopnostmi přesného vedení stopy v zatáčkách. 
Jeho lehké boční kufry poskytují funkčnost, která vyhoví vašemu životnímu 
stylu – podpora PS vám pak usnadní instalaci satelitní navigace. Díky vysokému 
štítu, pohodlnému sedlu a chráničům kloubů je tento naháč s krátkým rozvorem 
a motorem o objemu 99  ccm dokonale připraven dojet do cíle jakékoli cesty.

MT-10 Tourer Edition. Protože cesta je cíl. 

 Vybavení na cesty aji uje kom ort 
a  unkčnost 
 Pokud se potřebujete dostat do cíle rychle, tento 
motocykl je pro vás jako stvořený! Vysoký štít, 
pohodlné sedlo a chrániče kloubů vám dávají 
možnost jezdit na delší vzdálenosti, aniž byste 
pocítili únavu. Boční kufry posouvají funkčnost 
tohoto radikálního stroje kategorie Hyper Naked 
na ještě vyšší úroveň a podpora systémů PS 
je připravena pro volitelnou satelitní navigaci 
TomTom. 

 Systém kontroly trakce S  SS  
asistenční klu ná spojka A S 
 Systém kontroly trakce (T S) disponuje u modelu 
MT-10 Tourer Edition třemi úrovněmi, aby bylo 
zajištěno dokonalé držení na silnici v nejrůznějších 
podmínkách. Systém rychlého řazení ( SS) 
umožňuje řadit nahoru pod plným plynem bez 
spojky. Kompaktní asistenční anti-hoppingová 
kluzná spojka (A&S) pak poskytuje dokonalou 
ovladatelnost při zrychlování a zpomalování. 

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

 tyřválec  s křížovým klikovým 
hřídelem 
 tyřválec odvozený z řadového kapalinou 
chlazeného motoru o objemu 99  ccm modelu 
YZF-R1 je opatřen systémem sání, výfuku 
a palivovým systémem, které přispívají k jeho 
vysokému výkonu v nízkých a středních otáčkách. 
Díky nepravidelnému intervalu zapalování 2 0  
– 1 0  – 90  – 1 0  poskytuje tento vzrušující 
motor s křížovým klikovým hřídelem lineární 
točivý moment s okamžitou odezvou a přesným 
dávkováním. 

 MT-10 Tourer edition je původní motocykl Yamaha MT-10 vybavený balíčkem příslušenství enuine Yamaha, který obsahuje lehké boční kufry, držák PS, vyšší ochranný štít, komfortní sedlo a sadu chráničů 
kloubů, prodávaný autorizovanými dealery Yamaha. 

 Ice Fluo 

 Icon Blue  Tech Black 
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Nasazovací titanový tlumič výfuku
90798-34001-00

Brzdová páčka Billet
1RC-F3922-10-00

Komfortní sedlo
B67-247C0-01-00

Napínač řetězu
B67-FCHAD-00-00

Sportovní sada MT-10 Sport Pack

Pokud chcete svůj motocykl MT-10 posunout na další úroveň, pečlivě vybrané příslušenství Yamaha Sport Pack je tou správnou 
cestou. Tato sportovní sada zahrnující nasazovací titanový tlumič výfuku, de ektor vzduchu, chránič nádrže, držák registrační značky 
a přední a zadní LED ukazatele směru dodá vašemu motocyklu MT-10 ještě agresivnější vzhled a nekompromisnější pocit. Již nyní je 
k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš motocykl tímto vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

MT-10
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. plný 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 ebu.

Kryt řetězového kola Billet
B -FFSP -00-00

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

Kompletní kryt chladiče
B67-FRADC-10-00

Ochranný kryt chladiče oleje
B -F PTE-00-00

Držák registrační značky
B -FLPH0-00-00

Spojková páčka Billet
B67-F3912-00-00

Seřizovací držáky řídítek
B -FHBRS-00-00

Kryt řetězu
B67-FCHNC-00-00

Držáky měkkých bočních brašen
B -FSSBS-00-00

Koncovky řídítek Billet
B -FHBED-00-00

Nástavec bočního stojanu
B -FSTE -00-00

Ochranná nálepka na nádrž
B -FTPAD-00-00

Sportovní štít
B -F J0-01-00

hránič osy předního kola
B -FFA P-00-00

hránič osy zadního kola
B -FRA P-00-00

Sada chráničů kloubů
B67-F85F0-10-00

De ektor vzduchu
B -F M0-00-00

Zadní nosič
1RC-248D0-02-00

Levý chránič klikové skříně
B -F L P-00-00

50l horní box ity
34B-F84A8-10-00

9l horní box ity
52S-F 4A -00-00

Pravý chránič klikové skříně
B67-FCRCP-00-00

Vzpěra pro PS
1RC-234A0-11-00

Středová matice brýlí vidlice
B -FYNUT-00-00
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259 990 Kč

 Síly působící na temné straně Japonska nikdy 
nespí. Náš exkluzivní model MT-09 SP je 
nejnovější stroj kategorie Hyper Naked, který 
rozšiřuje řadu nejprodávanějších motocyklů 
značky Yamaha. Dokonalý tříválcový model MT 
se vyznačuje prémiovou specifi kací a závodními 
barvami.

MT-09 SP je vybavený plně nastavitelným zadním 
tlumičem hlins a zážitek z ovládání stroje 
kategorie Hyper Naked posouvá do jiného světa. 
Jeho speciální vybavení zahrnuje nastavitelnou 
vidlici, černé přístroje s černými ovládacími prvky 
na řídítkách, modrá kola a modře prošívané 
sedlo.

Vysoce výkonný naháč MT-10 SP, inspirovaný 
barevným provedením Silver Blu arbon, je 
trefou do černého. MT-09 SP  Postavte se 
temnotě. 

 MT-09 SP 
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adní tlumič hlins a nastavitelná vidlice
Zárukou precizního ovládání modelu MT-09 SP je 
plně nastavitelný zadní tlumič hlins prémiové 
kvality, který je vybaven dálkovým seřizovačem 
umožňujícím rychlé a snadné nastavení podvozku. 
Nastavitelná vidlice zlaté barvy pak umožňuje 
vyladit tlumení při stlačení a odskoku pro 
dosažení lepší ovladatelnosti.

Systém rychlořa ení   antihoppingová 
spojka A S
Systém rychlořazení ( SS) umožňuje plynulejší 
a rychlejší řazení vyšších převodových stupňů 
a umožňuje maximální využití syrového, lineárního 
točivého momentu, kterým model MT-09 SP 
disponuje. Dynamický stroj řady Hyper Naked 
je rovněž vybaven antihoppingovou spojkou, 
která zvyšuje stabilitu podvozku při rychlém 
podřazování před nájezdem do zatáček.

Agresivní dvojité  světlomety
MT-09 SP je opatřen sestavou dvojitých 
světlometů s agresivním designem, které dodávají 
tomuto nejprodávanějšímu motocyklu řady Hyper 
Naked drsnější vzhled. Dvojité šikmé světlomety, 
inspirované vlajkovým modelem MT-10 SP, jsou 
osazeny čtyřmi LED diodami doplněnými dvojitými 
obrysovými světly LED.

klu ivní barevné provedení
Prémiovou specifikaci modelu MT-09 SP podtrhuje 
zpracování v exkluzivním barevném provedení 
Silver Blu arbon, které je inspirováno naším 
prvotřídním modelem MT-10 SP. Mezi další 
speciální prvky patří modrá desetipaprsková 
kola s grafikou SP, černé přístroje, černé ovládací 
prvky na řídítkách a jedinečné sedlo s modrým 
prošíváním.

říválcový motor  o objemu  ccm 
s vysokým točivým momentem
Při jízdě na motocyklu MT-09 SP s tříválcovým 
motorem P  o objemu 4  ccm s klikovým 
hřídelem crossplane vás uchvátí jeho okamžitý 
přísun syrového a lineárního točivého momentu, 
který z něj činí nezábavnější motocykl této 
kategorie. Motor se vyznačuje plynulejší, 
vyladěnou výkonovou charakteristikou a zcela 
splňuje emisní požadavky normy EU4.

bité ovládání
Tajemstvím vynikající hbitosti modelu MT-09 SP 
je použití kompaktního hliníkového rámu a kyvné 
vidlice využívajících motor P  jako nosný prvek. 
Víceúčelový motocykl kategorie Hyper Naked je 
díky lehkému podvozku a centralizaci hmotnosti 
jedním z nejhbitějších strojů ve své třídě.

Speciální přístrojový panel 
Speciální přístrojový panel L D modelu MT-09 SP 
na rozdíl od většiny ostatních motocyklů v této 
třídě zobrazuje bílé informace na černém pozadí, 
což zaručuje lepší čitelnost při jízdě během dne. 
Vysoce kvalitní panel kromě praktických výhod 
dále dotváří působivý vzhled tohoto špičkového 
motocyklu.

echnologie elektronického ří ení
Vyspělá technologie elektronického řízení modelu 
MT-09 SP je připravena přizpůsobit se různým 
jízdním situacím a povrchům vozovky. Pomocí 
funkce D-MODE se  režimy můžete nastavovat 
projev motoru od plynulé jízdy po agresivní. 
V případě potřeby zasahuje systém kontroly 
trakce (T S) a systém ABS, které vám zajiš ují 
vysokou úroveň ovladatelnosti.
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 Motocykl, který všechno změnil, se proměnil v ještě agresivnější a technicky 
vyspělejší stroj kategorie Hyper Naked – a tento dynamický model MT-09 je 
předurčen inspirovat současnou generaci jezdců hledajících vzrušení více než 
jakýkoli jiný motocykl v této třídě.

První dojem je nejdůležitější. Agresivně vyhlížející MT-09 se svou drsnou maskou 
s dvojitými LED světlomety ihned upoutá pozornost. Přední křidélka a boční žebra 
chladiče dodávají mimořádně ostrý vzhled a k posílení nekompromisního stylu 
motocyklu jsme ještě zkrátili zadní část.

Tato nezastavitelná síla, které se prezentuje radikálním vzhledem, propracovanou 
kapotáží a lepšími parametry, je připravena posunout váš zážitek z jízdy se strojem 
kategorie Hyper Naked na ještě vyšší úroveň. 

 Agresivní dvojité  světlomety 
 Model MT-09 je opatřen sestavou dvojitých 
světlometů s agresivním vzhledem, které dávají 
tomuto nejprodávanějšímu motocyklu řady Hyper 
Naked drsnější vzhled. Dvojité šikmé světlomety, 
inspirované vlajkovým modelem MT-10, jsou 
osazeny čtyřmi LED diodami doplněným dvojitými 
obrysovými světly LED. 

 otor  spl ující požadavky normy 
O   s vysokým točivým momentem 

 Při jízdě na motocyklu MT-09 s tříválcovým 
motorem P  s křížovým klikovým hřídelem 
o objemu 4  ccm vás uchvátí jeho okamžitý 
přísun syrového a lineárního točivého momentu, 
který z něj činí nezábavnější motocykl této 
kategorie. Motor se vyznačuje plynulejší, 
vyladěnou výkonovou charakteristikou a zcela 
splňuje emisní požadavky normy EU4. 

 Systém rychlořa ení  asistenční klu ná 
spojka A S  
 Rychlořazení ( SS) převzaté z modelu YZF-R1 
umožňuje plynulejší a rychlejší řazení vyšších 
převodových stupňů a umožňuje maximální využití 
syrového, lineárního točivého momentu modelu 
MT-09. Tento dynamický stroj řady Hyper Naked 
je také vybaven asistenční anti-hoppingovou 
kluznou spojkou, která zvyšuje stabilitu podvozku 
při rychlém podřazování před nájezdem do 
zatáček. 

 lně nastavitelná vidlice 
 41mm obrácená přední vidlice motocyklu 
představuje významný krok vpřed díky doplnění 
funkce tlumení při stlačování, se kterou získal MT-
09 ještě sportovnější charakter. K dosažení lepších 
parametrů odpružení a širších možností nastavení 
jsou obě funkce odděleny, přičemž o tlumení při 
stlačování se stará pravé rameno vidlice a tlumení 
při odskoku má na starosti levé rameno. 

229 990 Kč

 Ice Fluo 

 Icon Blue  Tech Black 
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Plnohodnotný výfukový systém 
s titanovým tlumičem výfuku
90798-32404-00

Boční kryty chladiče
BS2-FRADS-C0-00

Kryt řetězu
BS2-F2311-00-00

Sada cestovních stupaček pro 
jezdce Billet
2PP-FRFPG-00-00

Sportovní sada MT-09 Sport Pack

Pokud chcete svůj motocykl MT-09 posunout 
na další úroveň, pečlivě vybrané příslušenství 
Yamaha Sport Pack je tou správnou cestou. Tato 
sportovní sada Sport Pack zahrnující štít proti 
hmyzu, chránič nádrže, držák registrační značky 
a přední a zadní LED ukazatele směru dodá 
vašemu motocyklu MT-09 ještě agresivnější 
vzhled a nekompromisnější pocit. Již nyní je 
k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který 
rád vybaví váš motocykl tímto vysoce kvalitním 
originálním příslušenstvím. 

Sada do města  rban ack

Nic na vás nezapůsobí tak jako motocykl 
MT-09. Pečlivě vybrané příslušenství sady 
Yamaha Urban Pack je navrženo tak, aby 
byla vaše každodenní jízda do města ještě 
příjemnější. Sada do města MT-09 Urban Pack 
se skládá z  9litrového horního kufru ity se 
zadním nosičem, sportovního štítu, zásuvky 
USB D  a sady zámku. Již nyní je k dispozici 
u vašeho prodejce Yamaha, který rád vybaví váš 
motocykl tímto vysoce kvalitním originálním 
příslušenstvím. 

MT-09
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. plný 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 ebu.

Kryt výfuku ve stylu Moto P
BS2-FM PE- -VR

Sada pro seřízení pedálů Billet
BS2-F8110-00-00

tít proti hmyzu
BS2-261C0-00-00

Zvýšený držák registrační značky
BS2-F1 E0-10-00

Dolní držák registrační značky
BS2-FL LP-H0-00

Kryt řetězového kola Billet
BS2-FFSPC-01-00

Brzdová páčka Billet
1RC-F3922-10-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1 S-F2 4 -00-00

Mřížkové kryty náfuků vzduchu
BS2-F2837-00-00

Spojková páčka Billet
1RC-F3912-00-00

Víko nádrže motorového oleje 
Billet
2PP-FE0L -00-00

Koncovky řídítek Billet
B -FHBED-00-00

hrániče motoru
1RC-211D0-01-00

Ploché sedlo
1RC-247C0-41-00

Ploché sedlo – klasický vzhled
1RC-247C0-31-00

Sada mlhových LED světel
BS2-854A3-00-00

Sportovní štít
BS2-F6234-20-00

Pohodlné designové sedlo
BS2-247C0-00-00

Kroužek k přichycení brašny na 
nádrž
YME-FTBA -R -00

hrániče kloubů MT
1RC-285F0-10-00

Středová matice brýlí vidlice
BS2-FYNUT-00-00

Sada pro rozšíření bočního stojanu 
pro model MT-09
1RC-F7311-00-00

Seřizovací držáky řídítek
BS2-FHBRS-00-00

Boční ochranné nálepky na nádrž
BS2-FPA40-00-00
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1 9 990 Kč

 MT-07 inspirovaný temnou stranou Japonska vzal Evropu útokem. Nyní je jedním 
z nejprodávanějších motocyklů značky Yamaha všech dob. A není těžké zjistit, proč 
se pro tento úchvatný stroj kategorie Hyper Naked rozhodlo tolik jezdců.

Jeho kompaktní řadový dvouválec o objemu 9 ccm s klikovým hřídelem 
crossplane je konstruován tak, aby vám dokázal nabídnout silný a lineární točivý 
moment pro úchvatné zrychlení a mimořádnou hospodárnost.

Výrazná kapotáž s ostřeji řezaným sáním vzduchu dokládají příbuznost s řadou 
MT. Sedlo zajiš uje lepší jízdní polohu. Kompaktní trubkový rám modelu MT-0  
s vylepšeným předním a zadním odpružením vede stopu přesně tam, kam chcete, 
a doveze vás přímo na temnou stranu Japonska. 

 adový dvouválec o objemu  ccm 
s klikovým hřídelem crossplane 
 Zvláštní charakter dodává modelu MT-0  řadový 
dvouválec o objemu 9 ccm vyvinutý na 
základě fi lozofi e klikového hřídele crossplane 
společnosti Yamaha. Díky nepravidelnému 
intervalu zapalování dodává 2 0stupňový klikový 
hřídel intenzivní pocit zrychlení, dokonalou trakci 
a vysoký lineární točivý moment, který zajiš uje 
výjimečný výkon. 

 Výkon s rychlou ode vou  cenovou 
dostupností a sporou paliva 
 Díky kapalinou chlazenému motoru, lehkému 
páteřovému rámu a osvědčeným tvarům kapotáže 
je model MT-0  dokonale univerzálním naháčem, 
který představuje úspěšnou kombinaci výkonu 
s rychlou odezvou, dostupné ceny a nízké 
spotřeby paliva. Proto je ideálním motocyklem 
pro začínající i zkušené jezdce. 

 avržen pro dokonalý ážitek  jí dy 
 Tento úchvatný přírůstek do řady Hyper Naked byl 
navržen tak, aby poskytoval větší potěšení z jízdy 
a pocit výborné řiditelnosti. Pečlivé navržené 
rozměry rámu a rozložení hmotnosti umožňují 
jezdci naplno vychutnat zážitek ze zrychlení a 
zažít pocit dokonalého propojení s motocyklem. 

 ehký a tíhlý trubkový rám kostry 
 Snadnou manévrovatelnost a obdivuhodnou 
hbitost zajiš uje modelu MT-0  lehký a štíhlý 
ocelový rám, který využívá motor jako nosný 
prvek. Ve spojení s kompaktním rozvorem 
a precizním odpružením vám pevný a lehký rám 
umožní pohodlnou a poutavou jízdu. 

 Ice Fluo 
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Plnohodnotný výfukový systém 
s titanovým tlumičem výfuku
90798-32602-00

Kryty osy Billet pro model MT-0
1WS-F2211-00-00

Zadní nosič
B4C-F48D0-00-00

Boční destičky na nádrž
B4 -FTNKP-00-00

Sportovní sada MT-07 Sport Pack

Pokud chcete svůj motocykl MT-0  posunout 
na další úroveň, pečlivě vybrané příslušenství 
Yamaha Sport Pack je tou správnou cestou. Tato 
sportovní sada zahrnující štít proti hmyzu, boční 
destičky na nádrž, držák registrační značky 
a přední a zadní LED ukazatele směru dodá 
vašemu motocyklu MT-0  ještě agresivnější 
vzhled a nekompromisnější pocit. Již nyní je 
k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který 
rád vybaví váš motocykl tímto vysoce kvalitním 
originálním příslušenstvím. 

Sada do města  rban ack

Nic na vás nezapůsobí tak jako motocykl MT-0 . 
Pečlivě vybrané příslušenství sady Yamaha 
Urban Pack je navrženo tak, aby byla vaše 
každodenní jízda do města ještě příjemnější. 
Sada do města MT-0  Urban Pack se skládá 
z  9litrového horního kufru ity se zadním 
nosičem, sportovního štítu a zásuvky USB 
D . Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce 
Yamaha, který rád vybaví váš motocykl tímto 
vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

MT-07
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. plný 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 ebu.

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

Vysoké sedlo
B4C-247C0-00-00

tít proti hmyzu
B4 -F M0-01-00

Boční kryty chladiče
B4C-FRSCV-00-00

Kryt nádobky chladicí kapaliny 
Billet pro model MT-0
1WS-F2172-00-00

Napínač řetězu Billet pro model 
MT-0
1WS-F5389-00-00

Koncové uzávěry trubek rámu 
Billet
BC6-F2111-20-00

Madla pro spolujezdce
B4 -F4 J0-00-00

Pohodlné sedlo
B4C-247C0-10-00

Sada pro ochranu přední nápravy
1WS-F2518-00-00

Sada pro ochranu zadní nápravy 
modelu MT-0
1WS-F2214-00-00

hrániče motoru
B4C-211D0-00-00

Výstup USB D
YME-FUSBU-00-00

Sada pro rozšíření základny 
bočního stojanu
1WS-F7311-00-00

Držáky měkkých bočních brašen 
pro model MT-0
1WS-FSSBS-10-00

Držák zařízení PS pro model 
MT-0
1WS-234A0-00-00

Zakázkové stupačky řidiče
1WS-F2741-00-00

Držák registrační značky
B4 -FLPH0-00-00

Kryt řetězu pro model MT-0
1WS-F2311-00-00

Zadní sada
B4 -FRSET-00-00

9l horní box ity
52S-F84A8-00-00

Měkké boční brašny
YME-SSBA -00-01

Kryt zadního hlavního válce Billet
B -FBFL -00-00

Stojan pod zadní kolo
B 4-FREST-00-00
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129 990 Kč

 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 te  
přichází zcela nový model MT-0 , který se pyšní lepšími technickými parametry a 
nepřehlédnutelností na silnici.

Agresivní nový vzhled, inspirovaný většími modely Hyper Naked Yamaha, je více 
MT než kdy jindy. Jeho dravá tvář s dvojitým okem vrhá nejnáladovější pohledy a 
nová vidlice USD a přepracovaná široká palivová nádrž podtrhují dynamický vzhled 
rodiny MT, což z motocyklu dělá dokonalou 00!

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. 

 So  stikovaný dvouválcový motor o 
obsahu 21 ccm 
 Tento sofi stikovaný kapalinou chlazený 
dvouválcový motor o obsahu 21 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-0  ještě zábavnější ve městě a pokročilý 
systém vstřikování paliva zajiš uje okamžitou 
reakci na plyn s ekologickým výkonem. 

 mm přední vidlice S  
 Solidní technické parametry motocyklu MT-
0  jsou podtrženy přidáním zcela nové přední 
vidlice USD. Je vybavena tuhými mm trubkami 
a horními brýlemi z litého hliníku, což posiluje 
vysoké technické parametry motocyklu a zajiš uje 
sebevědomou a plynulou jízdu během brzdění, 
zrychlování a zatáčení. 

 Agresivní design  nové generace 
 Není vůbec pochyb, že tento nový model MT-0  
je řádným členem legendární rodiny Yamaha 
Hyper Naked. Díky své nové agresivní sadě 
předního světla, odvážnému novému sání vzduchu 
a přepracované palivové nádrži vám MT-0  
dává šanci stát se skutečným mistrem točivého 
momentu a zažít nejdynamičtější jízdu ve třídě A2. 

 vojitá obrysová světla se e ikmenou 
čočkou   světlomet 
 Dynamická nová generace modelu MT-0  
vypadá lépe než kdy předtím díky svým duálním 
obrysovým světlům se zkosenou čočkou, které 
zdůrazňují náladový a agresivní vzhled velkého 
motocyklu. A pro vynikající viditelnost v noci je 
zde nový výkonný nový centrálně umístěný LED 
světlomet, který ve tmě vytvoří kužel světla na 
silnici před sebou. 

 Ice Fluo 

 Icon Blue  Midnight Black 

 M
T-

0
3

 

 MT-03 

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_CZ-CZ_PRINT   29 31.03.2020   14:23:01



 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. Přelomově nový model MT-125 je připraven přinést do třídy 125 
ještě více výkonu, náladovosti a adrenalinu.

Obsahuje nový špičkový motor a také kompaktní svalnatou přední část a agresivní 
design MT nové generace. Tato nová, 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 nový motor o objemu 125 ccm se 
systémem VVA 
 Sofi stikovaný nový 4ventilový kapalinou chlazený 
motor MT-125 o zdvihovém objemu 125 ccm je 
vybaven exkluzivním systémem Yamaha Variable 
Valve Actuation (VVA), který má dvě vačky 
sání. Tato exkluzivní technologie odvozená od 
modelu YZF-R125 umožňuje špičkovému motoru 
dosahovat vynikajícího výkonu spolu s velkým 
točivým momentem při nižších otáčkách motoru, 
díky čemuž je model MT-125 jedním z nejsilnějších 
v této kategorii. 

 Asistenční antihoppingová spojka 
 Nový motor MT-125 je vybaven asistenční 
antihoppingovou spojkou (A&S) se superjemným 
pocitem na páce, což umožňuje snadnější řazení. 
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. 

 Odvážná nová tvář s dvojitým světlem 
 Žádný jiný lehký model nemá na ulici takovou 
prezentaci a zastrašující postoj jako MT-125. 
Jeho agresivní nová 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. 

 Stavba s moderním a agresivním 
designem 
 Nová atletická stavba přináší ještě dynamičtější 
vzhled, který byl silně ovlivněn modely MT s 
větším zdvihovým objemem. Výrazný svalnatý 
styl, kompaktní palivová nádrž a krátká zadní 
část zdůrazňují agresivní postoj motocyklu – a 
díky dynamičtější jízdní poloze se připravte na 
nejúžasnější jízdu v dané třídě! 

119 990 Kč

 Ice Fluo 

 Icon Blue  Tech Black 

 MT-125 
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Plnohodnotný systém titanového 
tlumiče výfuku
90798-32703-00

Ochrana na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

Hliníkové kryty ventilků
90338-W1016-BL

Sportovní sada MT-125 Sport Pack

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 rád vybaví váš 
motocykl tímto vysoce kvalitním originálním 
příslušenstvím. 

Sportovní sada MT-03 Sport Pack

Pokud chcete svůj motocykl MT-0  posunout 
na další úroveň, pečlivě vybrané příslušenství 
Yamaha Sport Pack je tou správnou cestou. Tato 
sportovní sada zahrnující sportovní štít, chránič 
nádrže, kryt chladiče, držák registrační značky 
a přední a zadní LED ukazatele směru dodá 
vašemu motocyklu MT-0  ještě agresivnější 
vzhled a nekompromisnější pocit. Již nyní je 
k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který 
rád vybaví váš motocykl tímto vysoce kvalitním 
originálním příslušenstvím. 

Směrové ukazatele LED
P YME 0 90000

MT-125

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_CZ-CZ_PRINT   32 31.03.2020   14:23:07



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. plný 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 ebu.

License Plate Holder
B D-F1 E0-00-00

Kryt chladiče
B D-F155 -MA-ST

tít proti hmyzu
B D-F 1AA-M2-SM

Pravý chránič motoru pro MT-125
B D-E5411-M -SB

Levý chránič motoru pro MT-125
B D-E5421-M -SB

Vyhřívané rukojeti 120
YME-F29 0-00-00

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

Samolepky na ráfek – 1  kola
YME- 0 90-RS-I

Stupačky pro řidiče z hliníku billet
BK -FRPE -00-00

Hliníkové kryty ventilků
90338-W1018-BU

Katalyzátor
90 9 - 0 04-01

Throttle uide Kit
B 4-F 240-00-00

Odnímatelný karbonový tlumič 
výfuku
90798-32906-00

Odlehčený držák RZ
B9T-F1 E0-00-00

Sportovní plexi
B9T-FSPS -RK-T0

Kryt chladiče
B9T-FFLR -00-00

Ochrana na nádrž
B9T-FTPAD-00-00

Univerzální upevňovací deska pro 
horní boxy ity

P-F 4 0-00-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1 S-F2 4 -00-00

Sada stupaček Billet pro 
spolujezdce
BK -FPPE -00-00

Stupačky pro řidiče z hliníku billet
BK -FRPE -00-00

Víko nádrže oleje Billet
B -F15 -20-00

arbon Fiber Heatshield
90 9 - 2905-00

Kryt zadního sedla
B04-F4 F0-00-00

MT-03
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje
MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOH kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 4válcový, DOH kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 4válcový, DOH

Zdvihový objem 998cc 998cc 998cc

Vrtání x zdvih 9.0 x 50.9 9.0 x 50.9 9.0 x 50.9

Kompresní poměr 12 : 1 12 : 1 12 : 1

Maximální výkon 11 .0k  (1 0.4PS)  11500 rpm 11 .0k  (1 0.4PS)  11500 rpm 11 .0k  (1 0.4PS)  11500 rpm

Maximální točivý moment 111.0Nm (11. kg-m)  9000 rpm 111.0Nm (11. kg-m)  9000 rpm 111.0Nm (11. kg-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 T I T I T I

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

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

Koncový převod etěz etěz etěz

Spotřeba paliva .0l 100km .0l 100km .0l 100km

O2 emise 1 5g km 1 5g km 1 5g km

Karburátor n a n a n a

Podvozek
Rám hliníkový, Deltabox hliníkový, Deltabox hliníkový, Deltabox

hel sklonu 24 24 24

Stopa 102mm 102mm 102mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, 4 mm Teleskopické vidlice, 4 mm Teleskopické vidlice, 4 mm

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

Přední zdvih 120 mm 120 mm 120 mm

Zadní zdvih 120 mm 120 mm 120 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, 20 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 20 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 20 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 220 mm Hydraulická jednokotoučová, 220 mm Hydraulická jednokotoučová, 220 mm

Přední pneumatika 120 0 ZR1  M  (5 ) 120 0 ZR1  M  (5 ) 120 0 ZR1  M  (5 )

Zadní pneumatika 190 55 ZR1  M  ( 5 ) 190 55 ZR1  M  ( 5 ) 190 55 ZR1  M  ( 5 )

Rozměry
elková délka 2095 mm 2095 mm 2095 mm

elková šířka 00 mm 00 mm 00 mm

elková výška 1110 mm 1110 mm 1110 mm

Výška sedla 25 mm 25 mm 25 mm

Rozvor kol 1400 mm 1400 mm 1400 mm

Minimální světlá výška 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 210 kg 210 kg n a

Kapacita palivové nádrže 1 Litry 1 Litry 1 Litry

Kapacita olejové nádrže .9litry .9litry .9litry
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MT-09 SP MT-09 MT-07

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový,  válec, DOH kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový,  válec, DOH kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 2válcový, DOH

Zdvihový objem 4  cm 4  cm 9 cm

Vrtání x zdvih .0 x 59.1 .0 x 59.1 0.0 x .

Kompresní poměr 11.5  1 11.5  1 11.5  1

Maximální výkon 4. k  (115PS)  10,000 rpm 4. k  (115PS)  10,000 rpm 55.0k  ( 4. PS)  9,000 rpm

Maximální točivý moment .5Nm ( .9kg-m)  ,500 rpm .5Nm ( .9kg-m)  ,500 rpm .0Nm ( .9kg-m)  ,500 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 T I T I T I

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

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

Koncový převod etěz etěz etěz

Spotřeba paliva 5.5l 100km 5.5l 100km 4. l 100km

O2 emise 12 g km 12 g km 100g km

Karburátor n a n a n a

Podvozek
Rám Diamond Diamond Diamond

hel sklonu 25 25 24 50

Stopa n a 10 mm 90mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení oil spring as-hydraulic damper kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Přední zdvih 1  mm 1  mm 1 0 mm

Zadní zdvih 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, 29  mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 29  mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 2 2 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 245 mm Hydraulická jednokotoučová, 245 mm Hydraulická jednokotoučová, 245 mm

Přední pneumatika 120 0ZR1 M  (5 ) (Tubeless) 120 0ZR1 M  (5 ) (Tubeless) 120 0 ZR 1 M (5 ) (Tubeless)

Zadní pneumatika 1 0 55ZR1 M  ( ) (Tubeless) 1 0 55ZR1 M  ( ) (Tubeless) 1 0 55 ZR 1 M ( ) (Tubeless)

Rozměry
elková délka 20 5 mm 2,0 5 mm 2,0 5 mm

elková šířka 15 mm 15 mm 45 mm

elková výška 1120 mm 1,120 mm 1,090 mm

Výška sedla 20 mm 20 mm 05 mm

Rozvor kol 1440 mm 1,440 mm 1,400 mm

Minimální světlá výška 1 5 mm 1 5 mm 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 19  kg 19  kg 1 2 kg

Kapacita palivové nádrže 14L 14L 14L

Kapacita olejové nádrže .4L .4L .0L
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje
MT-03 MT-125

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOH jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, SOH

Zdvihový objem 21 cm 124. cc

Vrtání x zdvih .0 x 44.1 52.0 x 5 .

Kompresní poměr 11.2  1 11.2  1

Maximální výkon 0.9k  (42.0PS)  10 50 rpm 11.0k  (15.0PS)  9,000 rpm

Maximální točivý moment 29. Nm .0kgf m)  9000 rpm 11.5Nm (1.1 kg-m)  ,000 rpm

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

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování T I T I

Systém startování Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, rychlostní stálý záběr, rychlostní

Koncový převod etěz etěz

Spotřeba paliva , 1 l  100 km 2.1 l 100km

O2 emise 9 g km 49g km

Karburátor n a Elektronické vstřikování paliva

Podvozek
Rám Diamond Ocelový Deltabox

hel sklonu 25 2

Stopa 95mm 95mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, .0mmvnitřní trubka Upside-do n telescopic fork, 41mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice kyvná vidlice

Přední zdvih 1 0 mm 1 0 mm

Zadní zdvih 125 mm 114 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, 29  mm Hydraulická kotoučová, 292 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 220 mm Hydraulická jednokotoučová, 220 mm

Přední pneumatika 110 0-1 M  (54H) Tubeless 100 0-1  M  52S

Zadní pneumatika 140 0-1 M  ( H) Tubeless 140 0-1  M  S

Rozměry
elková délka 2090 mm 1,9 0 mm

elková šířka 45 mm 00 mm

elková výška 10 5 mm 1,0 5 mm

Výška sedla 0 mm 10 mm

Rozvor kol 1 0 mm 1, 25 mm

Minimální světlá výška 1 0 mm 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 1  kg 140 kg

Kapacita palivové nádrže 14L 10Litry

Kapacita olejové nádrže 2.40L 1.05litry
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MT Pro Tour

Veleúspěšná akce MT Tour se vrací i v roce 
2020. A  už za řidítky sedíte poprvé, 
jste ošlehaní jezdci nebo kaskadéři srdcem 
i duší, 
stroje MT-125, MT-0 , MT-0 , MT-09  SP a MT- 
10  SP vám věrně přiblíží, 
temnou tvář Japonska bez ohledu na vaše 
jezdecké schopnosti. 
Kromě fantastické řady naháčů Hyper Naked 
a příslušného vybavení, budou na akci MT Tour 
2020 
k vidění i další stroje a příslušenství od  
prémiových partnerů se stejnou láskou 
k rychlým kolům. 
Pokud jste připraveni udělat další krok 
a nechat se pohltit temnotou, navštivte naše 

ebové stránky nebo místního prodejce 
značky Yamaha a  
zjistěte data pro rok 2020 a další informace. 
informace. A přidejte se k nám 
na akci MT Tour 2020.
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o o y r
Naked

Kolekce Yamaha Hyper Naked nabízí 
řadu technického jezdeckého vybavení a 
volnočasovým oblečením můžete ukázat svou 
loajalitu k temné straně. 
Nabídka oblečení z roku 2019, která sdílí 
stejnou DNA s motocykly Hyper Naked, 
kombinuje drsný a úzce zaměřený styl 
s m dním vzhledem a 
nejnovější technologií.
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Get it on

 S bezplatnou aplikací 
y r m
y o o y ě o

sbírku 

 Aplikace MyGarage nabízí nejlepší nástroj k 
sestavení vlastní vysněné sbírky motocyklů 
Yamaha – a to zcela zdarma! Stáhněte si 
aplikaci a můžete začít vytvářet svůj vlastní 
osobní stroj Yamaha.

V aplikaci My arage 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. 
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MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Nová aplikace MyRide vyvinutá exkluzivně 
společností Yamaha a dostupná zdarma všem 
jezdcům bez ohledu na značku motocyklu či 
skútru, který vlastní, umožňuje sledování a 
ukládání podrobných údajů o každé jízdě.

Pomocí aplikace Yamaha MyRide máte 
možnost zaznamenávat nejrůznější údaje, 
například úhel náklonu, zrychlování, rychlost, 
nadmořskou výšku či brzdnou sílu. Každá jízda 
vám tak přinese ještě více potěšení.

Kromě možnosti prohlížet a analyzovat vlastní 
jízdní výkon mohou jezdci rovněž sdílet své 
soubory ve formátu P  ( PS Exchange 
Format)  s dalšími uživateli aplikace MyRide. 
Jezdci si také mohou ukládat podrobné údaje 
o všech motocyklech, na kterých jeli či které 
testovali – a také se mohou podívat na řadu 
nových tras díky souborům P  od ostatních 
uživatelů aplikace MyRide.

P  je formát souboru, který umožňuje poskytovat data PS 
soft arovým aplikacím, například navigacím nebo prohlížečům 
dat PS. Lze použít k popisu průjezdních bodů, tratí a tras.
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y o
or

 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. 
Zajiš ují 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 eb naší 
společnosti. 
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o mo or

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 ebové 
stránky.
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www.yamaha-motor.eu/cz/cs  Yamaha Motor Europe N.V. 
od těpný ávod eská republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
eská republika

info yamaha-motor.cz

 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. Specifi kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má 
ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha. 

 Sledujte nás  

 Prodejce 
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