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DARK
The dark side of Japan

Az  ikonikus MT-09 2013-as bevezetésével 
a Yamaha vadonatúj korszakot indított a 
motorkerékpárok világában. A „Dark side 
of Japan” filozófia ma már széles körben 
elismert, és ma már fő mozgatórugója a 
növekvő motoros közösségnek. Ez a Yamaha 
japán gyökereivel való szoros kapcsolatot 
szimbolizálja, és a kiemelkedő teljesítményén 
keresztül nyújtja az izgalmas vibrálást, a nem 
mindennapi MT érzést motorosainak.

2021-ben a Yamaha az MT szegmens 
agresszív megjelenését egy következő 
szintre emelte a vadonatúj MT-09 SP, MT-09 
és MT-07 képében. Az MT-09 SP a legújabb 
remekmű, mely előbukkan a sötétségből. 
Az exkluzív R1M-ihlette színvilág, valamint a 
prémium felfüggesztés és a sebességtartó 
automatika révén a 3 hengeres Hyper Naked 
készen áll, hogy rabul ejtsen.

Az MT-09 nagyteljesítményű, 889 
köbcentis EU5-kompatibilis CP3 motorjával 

alacsonyabb fordulatszámon magasabb 
nyomaték szintet produkál, ami még 
robbanékonyabb gyorsulást és erősebb 
teljesítményt nyújt. Az MT-07 egy jellegzetes, 
új generációs kűlsővel rendelkezik, 
jellegzetes Y alakú LED fényszóróval, 
fordított LCD műszeregységgel és nagyobb 
teljesítményű fékekkel. Az új MT-07 a Hyper 
Naked szegmens középsúlyú bajnoka. 
Fedezze fel „Japán sötét oldalát”.



 



 



 

Speed of Darkness



 

Új sötétség közeledik – és amikor 
megtapasztalod az MT-10 SP maximális 
teljesítményét, rögtön tudni fogod, hogy 
valóban elérted Japán sötét oldalát.

Ezt a speciális MT-10 verziót a lehető legjobb 
irányíthatóság érdekében Öhlins elektromos 
versenyfelfüggesztéssel szerelték fel – emellett 
pedig egy exkluzív, színes TFT műszerpanellel és 
különleges versenyszínekkel is ellátták.

A kipörgésgátló rendszer, a segéd- és csúszó 
tengelykapcsoló és a gyorsváltó rendszer 
biztosítja azt a technológiát, amellyel 
kihasználhatod a 998 köbcentis motorblokk 
brutális erejét – a nagy lineáris nyomaték és a 
rendkívüli mozgékonyságot biztosító váz pedig 
meghatározó Hyper Naked motorrá teszi ezt a 
modellt.
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Teljes mértékben állítható Öhlins 
elektronikus versenyfelfüggesztés (ERS)
Az MT-10 SP rövid tengelytávú váza teljes 
mértékben állítható Öhlins elektronikus 
versenyfelfüggesztéssel van felszerelve. 
Ez az adaptív felfüggesztés automatikusan 
alkalmazkodik a változó út- és vezetési 
körülményekhez, így a lehető legnagyobb 
irányíthatóságot nyújtja gyorsítás, fékezés és 
kanyarodás közben.

Vékonyréteg tranzisztor (TFT) LCD-
kijelző
Az MT-10 SP a legújabb vékonyréteg tranzisztor 
(TFT) LCD műszerpanellel van felszerelve, amely 
tovább hangsúlyozza kiemelt helyét a Hyper 
Naked motorok között. Ez a rendkívül fejlett 
dizájn a legfejlettebb kialakítású számláló a 
kategóriájában, és színes, többfunkciós kijelzővel 
rendelkezik, amely átfogó információkat közöl.

Elektronikus vezérlőtechnológia
A legmagasabb szintű vezetői irányíthatóság 
érdekében az MT-10 SP Yamaha chippel vezérelt 
fojtószeleppel (YCC-T), valamint sebességtartó 
rendszerrel rendelkezik, amely 50 km/h fölött lép 
működésbe. A különféle körülményekhez való 
alkalmazkodás érdekében a Yamaha D-MODE 
rendszer három különböző motorüzemeltetési 
módot kínál, amelyek megfelelnek a kényelmes, 
normál vagy agresszív vezetési stílusnak.

„CP4” 4 hengeres keresztsíkú motorblokk
A 998 köbcentis, soros „CP4” 4 hengeres 
keresztsíkú motorblokk különleges kialakítású 
szívó-, kipufogó- és üzemanyagrendszerrel 
rendelkezik, amelyek mind hozzáadnak az MT-
10 SP kiváló teljesítményéhez az alacsony és 
közepes közötti fordulatszám-tartományban 
Az egyenetlen 270-180-90-180 fokos gyújtási 
sorrenddel ez az izgalmas keresztsíkú motorblokk 
lineáris nyomatékot és azonnali reakciót biztosít.

Kipörgésgátló rendszer (TCS), gyorsváltó 
rendszer, A&S tengelykapcsoló
Az MT-10 SP kapcsolható kipörgésgátló rendszere 
(TCS) három beavatkozási szinttel rendelkezik, 
így változó körülmények között is egyenletes 
úttartást biztosít. A gyorsváltó rendszer (QSS) 
teljes gáz mellett történő, tengelykapcsoló nélküli 
felváltást tesz lehetővé – a kompakt segéd- és 
csúszó (A&S) tengelykapcsoló pedig precíz 
irányítást biztosít gyorsítás és lassítás közben.

Rövid, 1 400 mm-es tengelytáv a 
maximális mozgékonyságért
Az MT-10 SP kompakt és pehelykönnyű vázát 
a díjnyertes YZF-R1 alapján fejlesztették ki. A 
kivételes mozgékonyság és az egyszerű, semleges 
kezelhetőség érdekében ez az új, kategóriaelső 
modell finomhangolt geometriai beállításokkal 
és roppant rövid, 1 400 mm-es tengelytávval 
van ellátva, ami az 1 000 ccm-es kategória 
legkompaktabb darabjává teszi.

Függőleges vezetési pozíció előredöntött 
súlypontú kialakítással
A kormányrúd, ülés és lábtámasz egymáshoz 
viszonyított helyzete kissé előre dőlő vezetési 
helyzetet eredményez, mely lehetővé teszi 
a lineáris nyomaték teljes kihasználását. Ez a 
tökéletes Hyper Naked cső alakú borítással 
rendelkező kompakt oldalsó burkolatokkal, 
valamint alátámasztott üzemanyagtartály-fedéllel 
van ellátva, amelyek tovább hangsúlyozzák a 
dinamikus, előredöntött kinézetét.

Pehelykönnyű alumínium Deltabox 
alvázkeret
A felsőkategóriás Hyper Naked pehelykönnyű 
alumínium Deltabox alvázkerettel, valamint 
extra hosszú, felfelé irányuló rácsos alumínium 
lengőkarral rendelkezik, amelyet optimalizált 
erő-merevség egyensúly jellemez. Ez az YZF-R1 
modellből kifejlesztett kialakítás a kategóriájában 
vezető kezelhetőséget biztosít jó iránytartás és 
pehelykönnyű mozgékonyság mellett.
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A sötét oldal sugara



 

Teljesítmény. Nyomaték. Mozgékonyság. Az MT-10 az a motorkerékpár, 
melyre mindig is vártál. Messze ez a valaha gyártott legnagyobb teljesítményű 
Hyper Naked modell. És eljött az idő arra, hogy még messzebb merészkedj a 
sötétségben.

Sokat motoroztál már. Ezért pontosan tudod, mit akarsz. Komoly teljesítményt és 
pontosságot az éles kanyarokban. És természetes ergonómiát, mely azt jelenti, 
hogy bárhová elmehetsz bármilyen úton. Lovagold meg a sötét oldal kisugárzását 
az MT-10 motorkerékpárral.

Az MT-10 998 ccm-es keresztsíkú motorblokkal rendelkezik, mely pehelykönnyű, 
roppant rövid tengelytávú, alumínium Deltabox vázon nyugszik, és természetes 
vezetési helyzetet biztosít. A rendkívül alacsony és közepes közötti fordulatszám-
tartományra lett hangolva, és maximális teljesítményt nyújt a kategóriájában 
vezető mozgékonysággal és teljes mértékű vezérelhetőséggel.

CP4 4 hengeres keresztsíkú motor
A 998 köbcentiméteres, folyadékhűtéses, 
soros 4-hengeres motor szívó-, kipufogó- és 
üzemanyagrendszere jelentős mértékben 
hozzájárul az alacsony és közepes fordulatszám-
tartományban mutatott kiváló teljesítményhez. 
Az egyenetlen, 270-180-90-180 fokos 
gyújtási sorrend lehetővé teszi, hogy ez a 
lenyűgöző karakterisztikájú erőforrás a lineáris 
nyomatékleadás mellett azonnali reakciókkal 
és precíz irányíthatósággal örvendeztesse meg 
motorosát.

Függőleges vezetési pozíció és 
előredöntött súlypontú kialakítás
A kormányrúd, ülés és lábtámasz egymáshoz 
viszonyított helyzete kissé előre dőlő vezetési 
helyzetet eredményez, mely lehetővé teszi 
a lineáris nyomaték teljes kihasználását. És a 
dinamikus, előredöntött kinézet hangsúlyozása 
érdekében az MT mintapéldánya cső alakú 
borítással rendelkező kompakt oldalsó 
burkolatokkal, valamint alátámasztott 
üzemanyagtartály-fedéllel van ellátva.

Kipörgésgátló rendszer (TCS), gyorsváltó 
rendszer, A&S tengelykapcsoló
Az MT-10 kapcsolható kipörgésgátló rendszere 
(TCS) három beavatkozási szinttel rendelkezik, 
így változó körülmények között is egyenletes 
úttartást biztosít. A gyorsváltó rendszer (QSS) 
teljes gáz mellett történő, tengelykapcsoló nélküli 
felváltást tesz lehetővé – a kompakt segéd- és 
csúszó (A&S) tengelykapcsoló pedig precíz 
irányítást biztosít gyorsítás és lassítás közben.

Elektronikus vezérlőtechnológia
A legmagasabb szintű vezetői irányíthatóság 
érdekében az MT-10 Yamaha chippel vezérelt 
fojtószeleppel (YCC-T), valamint könnyen 
állítható sebességtartó rendszerrel rendelkezik, 
mely 50 km/h fölött lép működésbe. A 
különböző körülményeknek történő megfelelés 
érdekében a Yamaha D-MODE rendszer három 
motorüzemeltető üzemmódot ajánl fel – a 12 V-os 
DC kimenet pedig számos tartozék használatát 
teszi lehetővé.
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Egyszerűen felszerelhető titán 
kipufogódob
90798-34001-00

Gilles fékkar
1RC-F3922-10-00

Kényelmes kialakítású ülés
B67-247C0-01-00

Láncfeszítő
B67-FCHAD-00-00

MT-10 sportcsomag

Idézd meg Japán sötét oldalának lelkét az MT-10 sportcsomaggal.  
Az MT-10 sportcsomagot azért alkottuk meg, hogy teljes körű, magával ragadó élményt nyújtson, amely felkelti a figyelmedet, míg az 
eredeti tartozékok stílusos megjelenést adnak motorodnak. 
Az Akrapovič kipufogó pedig a már így is vonzó kipufogó hangot valódi akusztikus élvezetté varázsolja. Említettük a tiszta 
megjelenést, a teljesítmény-növekedést és a súlycsökkenést is? Nos, ezek is mind a kipufogóhoz köthetőek! 

MT-10



 

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Mart lánckerékburkolat
B67-FFSPC-00-00

Mart hátsó kerékállványkampó
2CR-F71A0-00-00

Teljes hűtőburkolat
B67-FRADC-10-00

Olajhűtő védő
B67-FCPTE-00-00

Rendszámtáblatartó
B67-FLPH0-00-00

Mart kuplungkar
B67-F3912-00-00

Kormányrúd beállító
B67-FHBRS-00-00

Láncvédő
B67-FCHNC-00-00

Puhaoldaltáska-rögzítők
B67-FSSBS-00-00

Mart kormánysúlyok
B67-FHBED-00-00

Oldalsztender-toldó
B67-FSTEX-00-00

Tankvédő
B67-FTPAD-00-00

Sportszélvédő
B67-F83J0-01-00

Első tengelyvédő
B67-FFAXP-00-00

Hátsó tengelyvédő
B67-FRAXP-00-00

Kézfejvédő készlet
B67-F85F0-10-00

Szélterelő
B67-F83M0-00-00

Hátsó csomagtartó
1RC-248D0-02-00

Bal oldali forgattyúsházvédő
B67-FCLCP-00-00

50 literes hátsó doboz, City
34B-F84A8-10-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Jobb oldali forgattyúsházvédő
B67-FCRCP-00-00

GPS-tartó
1RC-234A0-11-00

Kormánykifli anya
B67-FYNUT-00-00



 

Győzd le a sötétséget



 

Japán sötét oldala soha nem alszik. Ez az 
inspiráció minden Yamaha MT mögött. És az 
exkluzív MT-09 SP a legújabb remekmű, amely 
előbújik a sötétségből. Az exkluzív R1M ihlette 
színekkel, valamint a prémium felfüggesztéssel 
és sebességtartóval a tökéletes 3 hengeres 
Hyper Naked készen áll rá, hogy inspiráljon és 
izgalomba hozzon.

A 889 cm³-es EU5 CP3 motor még 
lineárisabb nyomatékot biztosít alacsonyabb 
fordulatszámon a lenyűgöző gyorsulás 
érdekében – míg az R1 típusú 6 tengelyes IMU 
és a dőlésérzékeny elektronikus motorossegítő 
rendszer segít az irányításban nedves és száraz 
időben is. A teljesen állítható 41 mm-es első 
villákkal és a magas specifikációjú Öhlins hátsó 
lengéscsillapítóval a teljesen új váz egyedibb, 
mint valaha.

Az exkluzív Icon Performance színek mellett az 
MT-09 SP speciális, dupla öltéssel varrott üléssel 
rendelkezik a tökéletes illeszkedés érdekében 
– és az eloxált, szálcsiszolt alumínium lengőkar, 
az eloxált fekete kormányrúd és karok, valamint 
az átlátszó, füstszínű fékfolyadéktartályok 
emelik ki a modell prémium megjelenését és 
hangulatát.
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Különleges SP színek
Az SP különleges színei közvetlenül 
összekapcsolják az R1M exkluzív Icon 
Performance kivitelezésével, míg a karok, a 
kormányrúd, a hajtó lánckerék, az első villa és 
egyebek fekete színű DLC-bevonatot kaptak. 
Ezenkívül a lengőkar eloxált, szálcsiszolt 
alumínium felületet kapott mind a minőségi 
megjelenés és érzet, mind a modell prémium 
megjelenésének és érzetének kiemelése 
érdekében.

Dupla öltéssel varrott ülés
A stílusos, kontrasztos varrások kiemelik a 
motorkerékpár minőségi kinézetét és hangulatát, 
és azonnal tökéletesen megfelelő üléshelyzetet 
biztosítanak az elhelyezkedés pillanatában. Egyes 
alkatrészek, például az üzemanyagtartály és az 
ülés alakját finomították, többször megismételt 
Kanno Hyoka (a motorkerékpár teljesítményének 
értékelése a tesztpilóta észlelései és 
visszajelzései alapján) révén, hogy úgy érezd: egy 
vagy a géppel.

Teljes mértékben állítható, prémium 
felfüggesztés
A teljes mértékben állítható KYB első villák külön 
magas és alacsony fokozatú kompresszióval 
rendelkeznek, amely lehetővé teszi részletesebb 
beállítások kiválasztását – a 41 mm-es csövek 
pedig DLC-bevonatot kaptak a kiváló csúszási 
jellemzők és a kiváló minőségű megjelenés 
érdekében. A hátsó rész Öhlins lengéscsillapítót 
tartogat, amely az MT-09 SP számára 
kategóriavezető felfüggesztési csomagot biztosít.

Sebességtartó rendszer
Az SP kategóriájában a legjobb elektronikus 
motorossegítő rendszerek közé tartozik a 
sebességtartó, amely lehetővé teszi, hogy 
pihenj, amikor autópályán vezetsz. Minimum 
50 km/h sebességnél és 4. vagy magasabb 
sebességfokozaton használható. A sebességtartó 
visszavonása a fékek, a tengelykapcsoló vagy a 
fojtószelep használatával történik – a „Resume” 
(Folytatás) funkció pedig újra bekapcsolja a 
rendszert és visszaállítja a motorkerékpárt az 
előző beállított sebességre.

Lengőkar eloxált szálcsiszolt alumínium 
bevonattal
A lengőkar eloxált szálcsiszolt alumínium felülete 
hozzájárul a minőségi megjelenéshez és érzethez. 
A vázon lévő Crystal Graphite felületkezeléssel 
együtt kihozza az MT-09 SP kompakt alumínium 
alvázának tiszta mechanikus szépségét a 
tulajdonosok büszkeségére.

Kompakt, kétfunkciós LED-es fényszóró
A kompakt és szép, kétfunkciós, egyetlen LED-
es fényszóró erőteljes tompított és távolsági 
megvilágítást eredményez, olyan kiváló 
fénysugárral, amely szélei beleolvadnak a sötétbe 
és nem terhelik a szemet. A projektoros fényszóró 
igazán jól megkülönböztethető új generációs 
arcot kölcsönöz a vadonatúj MT-09 SP számára, 
az oldalsó LED-es helyzetjelző lámpák pedig egy 
jellegzetes Y-alakot alakítanak ki, amelyet jól 
kiegészít a LED-es hátsó lámpa.

Színes, 3,5 hüvelykes TFT-kijelző
A 3,5 hüvelykes színes TFT-kijelző sávos 
fordulatszámmérővel rendelkezik, amely a 
fordulatszám emelkedésével vagy csökkenésével 
megváltoztatja a színét, valamint egy óra és 
kijelzők mutatják az üzemanyagszintet, az 
átlagos futásteljesítményt, a víz hőmérsékletét, 
a levegő hőmérsékletét és a sebességfokozatot. 
A kormánykapcsolók lehetővé teszik a kijelzők és 
információk közötti egyszerű váltást, valamint az 
opcionális eredeti Yamaha fűthető markolatok 
beállításainak módosítását.

6 tengelyes IMU és dőlésérzékeny 
motorossegítő rendszerek
Az R1-ből kifejlesztett kompakt, új, 6 tengelyes 
IMU szabályozza az MT-09 csúcstechnológiás 
motorossegítő rendszereit, beleértve a 
dőlésérzékeny 3 módú kipörgésgátló rendszert 
(TCS), a hátsó kerék csúszását gátló rendszert 
(SCS), az első kerék elemelkedését figyelő 
rendszert (LIF) és a fékvezérlő rendszert (BC). A 
kategóriájában legjobb elektronikus vezérlési 
technológiával a vadonatúj MT-09 SP a legjobb 
irányítást nyújtja változó időjárási és útfelületi 
körülmények között.
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Az ikon forradalma



 

Az eredeti MT-09 egy teljesen újfajta japán gép volt, amely valódi izgalmat és 
tiszta érzelmeket hozott vissza a motorkerékpározás világába. Több mint 50 000 
európai motorost inspirált arra, hogy részt vegyen az egyre növekvő Hyper Naked 
mozgalomban. Most megérkezett a vadonatúj MT-09, és úgy építették meg, hogy 
átvezessen Japán sötét oldalára!

A nagy kapacitású, 889 cm³-es EU5 szabványnak megfelelő CP3 motor alacsonyabb 
fordulatszámon nagyobb nyomatékot biztosít, így még nagyobb gyorsulást ér el 
és jobban kihasználja az útra átjutó erőt. A csúcstechnológiás, 6 tengelyes IMU 
szabályozza a kategóriájában legjobb elektronikus motorossegítő rendszereket, 
így a lehető legjobb irányítást élvezheted. A QSS szupergyors felfelé váltást és 
stabilabb visszaváltást tesz lehetővé.

A hajszálpontos kezelhetőség mellett az új modell kompakt alumínium vázzal, 
állítható felfüggesztéssel és szuperkönnyű kerekekkel rendelkezik. A két 298 mm-
es első fék radiális főfékhenger egyetlen gombnyomással irányítható. A radikális 
következő generációs stílus és a tiszta, lefedés nélküli vázkialakítás garantálja, 
hogy az MT-09 a tökéletes Hyper Naked motorkerékpár.

EU5 889 cm³-es CP3 motor
Az újonnan kifejlesztett, 889 cm³-es 
folyadékhűtéses háromhengeres motor 
könnyebb, gyorsabb és erősebb, és nagyobb 
forgatónyomatékot képes leadni alacsonyabb 
fordulatszámon. Az új légbeömlő és a kipufogó 
gyönyörű hangot eredményez, ezáltal 
fokozva a gyorsulás érzetét. Az új üzemanyag-
befecskendezők nagyobb hatékonyságot 
biztosítanak, míg az optimalizált áttételek és 
a kifinomult A&S tengelykapcsoló illeszkedik 
az EU5 szabványnak megfelelő motor nagyobb 
teljesítményéhez.

6 tengelyes IMU és dőlésérzékeny 
motorossegítő rendszerek
Az YZF-R1-ből kifejlesztett kompakt, új, 
6 tengelyes IMU szabályozza az MT-09 
csúcstechnológiás motorossegítő rendszereit, 
beleértve a dőlésérzékeny 3 módú kipörgésgátló 
rendszert (TCS), a hátsó kerék csúszását gátló 
rendszert (SCS), az első kerék elemelkedését 
figyelő rendszert (LIF) és a fékvezérlő rendszert 
(BC). A kategóriájában legjobb elektronikus 
vezérlési technológiával a vadonatúj MT-09 a 
legjobb irányítást nyújtja változó időjárási és 
útfelületi körülmények között.

következő generációs dizájn és stílus
Tiszta, csupasz és szép – az következő generációs 
MT formanyelv vezeti be a Hyper Naked sorozatot 
az új évtizedbe. A minimalista „lefedés nélküli” 
stílus mellőzi a felesleges karosszériát, és csak 
a vázat és a szerkezeti elemeket használja a 
könnyedség és mozgékonyság kifejezésére – 
míg az új Crystal Graphite bevonat kiemeli a 
mechanikus alkatrészek funkcionális szépségét.

Vadonatúj, könnyű, CF alumíniumöntvény 
váz
A teljesen új, kompakt CF öntött alumínium 
vázkialakítás modern újragondolása a Deltabox 
elrendezésnek. Magasabb szintű futómű-
merevség a jobb visszajelzésért, stabilitásért 
és a dinamikusabb menetablakért. Optimalizált 
lengőkarforgócsap-szerkezet, könnyű és karcsú 
váz, valamint lazább hangulat a mindennapi 
motorozáshoz.

Storm Fluo

Icon Blue Tech Black

M
T-

0
9

MT-09



 



 

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Teljes MT-09 kipufogórendszer
90798-32406-00

MT-09 HÁTSÓ
B7N-FRSET-00-00

Mart hátsó munkahenger fedél
B67-FBFLC-00-00

Paddock állványadapter
B7N-FPDCK-00-03

Díszítőgyűrűk
YME-FCRNG-00-02

Kormányrúd beállító
B7N-FHBRS-00-00

Sportszélvédő
B7N-F83J0-00-00

Szélvédő
B7N-F61C0-00-00

Abroncsnyomást felügyelő 
rendszer
YME-HTPMS-00-00

Tanktáska, City
 YME-FTBAG-CT-02  

Tartályvédő
B7N-FTPAD-10-00

MT tankvédő
B7N-FTPAD-00-00

Rendszámtáblatartó
B7N-F16E0-00-00

Oldalsó csúszóelemek
B7N-211D0-00-00

Hűtőburkolat
B7N-FRADC-00-01

Oldalsó markolatvédő
B7N-FSTPD-00-00

Fényvisszaverő felnimatrica 1 
kerékhez
YME-FBRE9-00-00

Puhaoldaltáska-rögzítők, MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Puha oldaltáskák
YME-SSBAG-00-10

Mart kuplungkar
B7N-RFFCL-00-00

Kényelmes kialakítású ülés
B7N-247C0-00-00

Hátsó csomagtartó rács
B7N-248D0-00-00

Gilles fékkar
B7N-RFFBL-00-00

Fényvisszaverő felnimatrica 1 
kerékhez (elöl)
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Tartozékok



 

A sötétség vonzása



 

A több mint 125 000 eladott egységgel az MT-07 tartja az első helyet a Hyper 
Naked osztályban a megjelenése óta. A nyomatékban gazdag, 690 cm³-es CP2 
motorral, a kompakt és mozgékony vázzal és a kiemelkedő sokoldalúsággal 
lehetetlen nem szeretni a Yamaha egyik legkelendőbb modelljét.

2021-ben az következő generációs MT-07 jellegzetes új karosszériát kap két 
szárnyalakú légbeömlővel és egy kompakt, új LED-es fényszóróval, amely 
futurisztikus Y-alakot formáz az MT-07 arcára – a legújabb Hyper Naked modellek 
jellegzetes stílusa. A kifinomult EU5-kompatibilis motor pedig még lineárisabban 
reagál lenyűgözőbb kipufogó hang mellett.

Az új, szélesebb alumínium kormányrúd könnyebb kanyarodást és jobb 
irányíthatóságot biztosít, míg a nagyobb, 298 mm-es dupla első féktárcsák 
erősebb fékezést biztosítanak – a fordított LCD-műszerek, valamint a fekete 
kezelőkarok és a kompakt LED-es irányjelzők kiemelik a kiemelkedő specifikációt 
és a kategóriájában legjobb ár-érték arányt.

Következő generációs dizájn
Annak érdekében, hogy erőteljes vizuális 
megjelenést nyújtsanak az MT-07 sorozat 
nyomatékáról és erejéről az MT-07-tel, 
oldalnézetből a levegő áramlása került a 
kialakítás középpontjába. Organikusabb és 
érettebb benyomás – az MT dizájnja a tiszta 
Hyper Naked karaktert hangsúlyozza ki a kompakt 
karosszériával, az integrált világítással és 
letisztult felület kialakításával. A stílus magában 
foglalja az alkatrészek és a struktúra frissítéseit, 
ezáltal még jobban kibontakoztatja az MT-07 
jellegzetes vonzerejét.

Nagyobb első féktárcsák az erősebb 
fékezésért
Az új, nagyobb átmérőjű, 298 mm-es dupla első 
féktárcsák, amelyeket a 4 dugattyús féknyergek 
működtetnek fokozatosabb fékezési jellemzőket 
biztosítanak. Nincs felesleges rugózatlan tömeg.

690 cm³-es, kéthengeres, EU5 CP2 motor
Teljesen EU5-kompatibilis, ugyanaz a magával 
ragadó motorreakció és karakter, könnyen 
felhasználható teljesítmény és jobb motorhang.

Projektoros LED-világítás
A kompakt LED-es világítás tiszta, erőteljes 
megvilágítást biztosít éjszaka. A távolsági/
tompított LED-es projektor fényszórója teszi 
teljessé az MT-kialakítást és jobb láthatóságot 
biztosít.
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MT-07 Tartozékok

Teljes MT-07 Akrapovič rendszer
90798-33490-00

MT kézfejvédőkészlet
1WS-F85F0-00-02

Hátsó csomagtartó rács
B4C-F48D0-00-00

Blokkvédők
B4C-211D0-00-00

MT-07 sportcsomag

Az új, radikális kialakítású MT-07 egyszerűen 
csak megragadja a tekintetet.  
A Sport csomag olyan pluszt jelent, amitől a 
motor és a motoros még inkább eggyé válik.  
A szélvédő szemből egyértelműen visszafogott, 
de erős megjelenést biztosít; a plusz LED-es 
irányjelzők ráerősítenek a megjelenésre.  
A karcsú rendszámtartó kihegyezi a látványt 
hátul; az oldalsó tankvédő nemcsak a tankot 
védi a karcolásoktól, hanem kiváló tapadást is 
biztosít az éles kanyarvételeknél! 

MT-07 városi csomag

A Yamaha motorkerékpárok egész évben 
használhatók, ezért fontosak azok a tartozékok, 
amelyek megkönnyítik a mindennapos 
használatot.  
A városi csomag egy hátsó csomagtartót is 
tartalmaz a 39 literes csomagtartó dobozhoz, 
amely kiváló eszköz az értéktárgyak 
biztonságban tartására. Amíg a motorkerékpár 
feltölt téged energiával, az USB-kimenet 
feltöltheti elektronikus eszközeidet.  
A csomaghoz tartozó magasított sportszélvédő 
megvédi motorost a városban repkedő 
elemektől! 

MT-07



 

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Alacsony ülés
BAT-247C0-00-00

Hátsó tengelyvédő / Állványbobbin
BAT-FRAXP-00-00

Első tengelyvédő
BAT-FFAXP-00-00

Tartályvédő
BAT-FTPAD-00-00

Oldalsó markolatvédő
BAT-FSPRT-00-00

Szélvédő
BAT-F83M0-10-00

Rendszámtáblatartó
BAT-FLPH0-00-00

KÉNYELMES ÜLÉS
B4C-247C0-10-00

Magas ülés
B4C-247C0-00-00

Egyedi utaslábtartók
1WS-F2743-00-00

Egyedi motoroslábtartók
1WS-F2741-00-00

Sportszélvédő
BAT-F83J0-00-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Passenger Grab Bar
B4C-F47J0-10-00

USB egyenáramú kimenet
YME-FUSBU-00-00

Puhaoldaltáska-rögzítők, MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Utasháttámla 39 literes City 
hátsódobozhoz
37P-F84U0-A0-00

Tanktáska, City
YME-FTBAG-CT-02

Tanktáska, Tour
YME-FTBAG-TR-02

Láncvédő, MT-07
1WS-F2311-00-00

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-10-00

Hűtőburkolat
B4C-FFRAD-00-00

Oldalsó hűtőburkolatok
B4C-FRSCV-00-00

Moto-GP stílusú kipufogóborítás
B4C-FMGPE-XC-VR



 

Fekete villám



 

A Yamaha Hyper Naked kerékpárok arra készültek, hogy mindenkit 
elkápráztassanak. Erőt sugárzó stílusukkal és adrenalindús teljesítményükkel ezek 
a kelendő MT modellek egész Európában meghódították a motorosok szívét. És 
most itt az MT-03 – kiváló műszaki jellemzőkkel és komoly utcai megjelenéssel.

A Yamaha nagyobb Hyper Naked gépei által ihletett agresszív külső minden 
eddiginél jellegzetesebb MT modellt eredményezett. A kettős lámpa a ragadozók 
tekintetét idézi, a fordított villák és a széles vállú üzemanyagtartály pedig az 
MT család dinamikus stílusát kihangsúlyozva jelzi, hogy ez a 300-as gép egy igazi 
csúcsmodell!

De ami igazán vonzóvá és kívánatossá teszi ezt a könnyű Hyper Naked gépet, az, 
hogy az MT család tiszta génjeit hordozza, ami azt jelenti, hogy minden motorozás 
izgalmas és rabul ejtő élmény lesz. Amikor csak tud, felpattansz majd rá, mivel ez a 
jármű szeret szolgálni.

Kifinomult 321 cm³-es, 2 hengeres motor
A kifinomult 321 cm³-es, vízhűtéses, 2 hengeres 
motorban könnyű kovácsolt dugattyúk és 
karburált hajtókarok biztosítják az izgalmas, 
nyomatékban erős teljesítményt. A rendkívül 
könnyű kuplungműködés még élvezetesebbé teszi 
a városi motorozást, míg a fejlett üzemanyag-
befecskendező rendszer biztosítja az azonnali 
gázreakciót és a környezetbarát teljesítményt.

37 mm-es fordított első villák
Az MT-03 komoly nagymotoros műszaki 
jellemzőit fordított első villák hangsúlyozzák 
ki. 37 milliméteres merev csöveivel és 
alumíniumöntvény felső hármas villahídjával az 
orrész kihangsúlyozza a motorkerékpár kiváló 
műszaki jellemzőit, valamint magabiztossá és 
simává teszi motorozást fékezésnél, gyorsításnál 
és kanyarban is.

Agresszív MT-külső
Abszolút semmi kétség – az MT-03 a Yamaha 
legendás Hyper Naked családjához tartozik. Az 
agresszív megjelenésű elsőlámpa-szerelvényen, 
a merész légbeömlőkön, valamint az átformált 
üzemanyagtartályon kívül az MT-03 jellemzője a 
nagy nyomaték, így a legdinamikusabb motorozási 
élményt nyújtja az A2 jogosítványkategóriában.

Két ferde helyzetjelző lámpa; LED-
fényszóró
A dinamikus MT-03 a mogorva, agresszív 
nagymotoros stílust kihangsúlyozó két ferde 
helyzetjelző lámpájával jobban néz ki, mint valaha. 
A középre szerelt LED-fényszóró lyukat éget a 
legsötétebb éj feketeségébe is, így biztosítja az 
éjszakai út kitűnő láthatóságát.

Ice Fluo

Icon Blue Midnight Black

M
T-

0
3

MT-03



 

A következő szint a 
sötétség



 

A dinamikus stílusnak, a csupasz karosszériának és az izgalmas teljesítménynek 
köszönhetően nem meglepő, hogy a Yamaha MT modellek annyi motorost 
csábítottak Japán sötét oldalára. A típus folyamatosan fejlődik. A radikális MT-125 
készen áll, hogy a 125 cm³-es osztályba még több teljesítményt, egyéniséget és 
adrenalint vigyen.

Az EU5 előírásait teljesítő, kiváló minőségű motor, valamint az előretolt súlypontú, 
kompakt vázkialakítás és az agresszív, új generációs MT-kivitel révén ez az 
izgalmas, új 125 cm³-es modell mindent felülmúl. Állj hát készen, és fedezd fel a 
benned rejlő Sötét motorost. A pehelykönnyű Hyper Naked fenekestül felforgatja 
majd az életed.

Az MT család tiszta génjeit hordozó, sportos és pehelykönnyű modell tökéletes 
belépő a Hyper Naked motorkerékpárok világába. Tudd meg hát, milyen az, ha a 
Nyomaték igazi mesterét vezeted. Így garantáltan felfedezed a Sötét oldalad.

Az EU5 előírásait teljesítő dinamikus, 125 
cm³-es motor, VVA rendszerrel
Az MT-125 kifinomult, 125 cm³-es, 4 
szelepes, folyadékhűtéses EU5-ös motorja 
a Yamaha exkluzív változó szelepvezérlő 
(VVA) rendszerével rendelkezik, amely két 
szívóoldali vezérműtengellyel van ellátva. Az 
R125-ről származó, exkluzív technológiának 
köszönhetően a kiváló minőségű motor 
kimagasló csúcsteljesítményre képes, és alacsony 
sebességnél is elegendő nyomatékot szolgáltat, 
így az MT-125 a kategóriája egyik legjobban 
teljesítő modellje.

Rásegítős- és csúszókuplung
Az MT-125 motorja segéd- és csúszó 
tengelykapcsolóval (A&S) rendelkezik, amely 
a rendkívül könnyen kezelhető karral együtt 
egyszerű sebességváltást tesz lehetővé. Az A&S 
amellett, hogy kevesebb fizikai erő kifejtését 
igényli, egyenletesebb visszakapcsolásról 
gondoskodik, és segít megakadályozni a hátsó 
kerék blokkolását – így az MT irányítását még 
inkább a te kezedbe helyezi.

Kettős lámpa merész tekintete
Nincs még egy olyan könnyű és tiszteletet 
parancsoló modell az utcákon, mint az MT-125. 
Agresszív arca és két fenyegető helyzetjelző a 
ragadozók tekintetét idézi. Az ultrakompakt, 
egyetlen LED-es fényszóró éles fénysugarával te 
is jól látsz, és téged is jól látnak.

Modern és agresszív külső kialakítás
Az izmos külső dinamikus megjelenést 
kölcsönöz, amelyen erősen érezhető a nagyobb 
lökettérfogatú MT-modellek hatása. Az egyedi, 
előretolt súlypontú kialakítás, a kompakt 
üzemanyagtartály és a rövid farokidom mind a 
motorkerékpár agresszív külsejét hangsúlyozza 
– a dinamikus üléshelyzet pedig a kategória 
legizgalmasabb motorozását ígéri!
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MT-03 / MT-125 Tartozékok

Rácsúsztatható karbon 
kipufogódob
90798-32906-00

Sport Screen
B9T-FSPSC-RK-T0

Hátsó üléshuzat
1WD-F47F0-00-00

Egyedi utaslábtartók
1WS-F2743-00-00

MT-03 sportcsomag

Az MT-03 sportcsomagot úgy állítottuk össze, 
hogy a kiegészítők komplett csomagját kínálja 
az agresszív stílus fokozásához és a teljesítmény 
javításához. A hűtőburkolat védelmet nyújt a kis 
kavicsok és törmelékek ellen, míg a tartályvédő 
az üzemanyagtartályt óvja. 
A sportszélvédőt úgy tervezték, hogy az 
izgalmas motorozás során védje a széltől. 
Végül a rendszámtáblatartó és a LED-es 
irányjelzők stílusos megjelenést nyújtanak, 
így ez a motorkerékpár az egyik legmenőbb a 
kategóriában. 

Sportcsomag

Ha az MT-125-ösét a következő szintre akarja 
emelni, akkor a Yamaha Sport Pack gondosan 
kiválasztott kiegészítői a legmegfelelőbbek. 
A szélvédőből, tankvédőből, blokkvédő 
elemekből, rendszámtábla tartóból, valamint 
első és hátsó LED-villogókból álló Sport Pack 
még agresszívabb megjelenést kölcsönöz 
az MT-125-nek. Már kapható Yamaha 
márkakereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorkerékpárját  kiváló minőségű eredeti 
kiegészítőkkel. 

MT-03



 

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Carbon Fiber Heatshield
90798-32905-00

Tartályvédő
B9T-FTPAD-00-00

Öhlins hátsó lengéscsillapító STX 
46
YA4-67000-00-00

License Plate Holder
B9T-F16E0-00-00

Hűtővédő
B9T-FFLRC-00-00

Hátsó csomagtartó
B04-F48D0-00-00

Mart lábtartók
BK6-FRPEG-00-00

Tartályvédő
B6G-FTPAD-00-00

Hátsó üléshuzat
B04-F47F0-00-00

Egyedi motoroslábtartók
1WS-F2741-00-00

Mart utaslábtartó-készlet
BK6-FPPEG-00-00

Mart olajbetöltő sapka
BC6-F1536-20-00

Rendszámtáblatartó
B6G-F16E0-00-00

Tartályvédő
B6G-FTPAD-00-00

Szélvédő
B7D-F61AA-M2-SM

Hűtővédő
B7D-F1557-MA-ST

Jobb oldali motorblokkvédő az 
MT-125 motorkerékpárhoz
B7D-E5411-M3-SB

Bal oldali motorblokkvédő az MT-
125 motorkerékpárhoz
B7D-E5421-M3-SB

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-10-00

Mart lábtartók
BK6-FRPEG-00-00

Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00

Kábelköteg a LED-es 
irányjelzőkhöz
BK6-FCABL-00-00

LED-es irányjelzők
YME-H0789-00-20

LED-es első irányjelzők
YME-FLB2F-10-00

MT-125



  

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

Műszaki adatok
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Motor típusa Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC Folyadékhűtéses, 4 hengeres, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC

Lökettérfogat 998cc 998cc 890 cm³

Furat x löket 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 78,0 × 62,1 mm

Kompresszióviszony 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Maximális teljesítmény 118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm 118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm 87,5 kW (119,0 PS) @10 000-es fordulatszámon

Maximális nyomaték 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7000-es fordulatszámon

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos Láncos Láncos

Üzemanyag fogyasztás 8.0l/100km 8.0l/100km 5.0 L/100km

CO2 kibocsátás 185g/km 185g/km 116 g/km

Karburátor n/a n/a Üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz Alumínium deltabox Alumínium deltabox Gyémánt

Villaszög 24º 24º 25º

Utánfutás 102mm 102mm 108 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø43mm Teleszkópvillák, Ø43mm Teleszkópvilla

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Első rugóút 120 mm 120 mm 130 mm

Hátsó rugóút 120 mm 120 mm 122 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm Hidraulikus kéttárcsás, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm

Első gumi 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) tömlő nélküli

Hátsó gumi 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W) tömlő nélküli

Méretek
Teljes hossz 2095 mm 2095 mm 2090 mm

Teljes szélesség 800 mm 800 mm 795 mm

Teljes magasság 1110 mm 1110 mm 1190 mm

Ülésmagasság 825 mm 825 mm 825 mm

Tengelytáv 1400 mm 1400 mm 1430 mm

Minimális hasmagasság 130 mm 130 mm 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 210 kg 210 kg 190 kg

Üzemanyagtank kapacitása 17liter 17liter 14 l

Olajtank kapacitása 3.9liter 3.9liter 3,50 l



 

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Motor típusa Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC 2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC

Lökettérfogat 890 cm³ 689 cm³ 321 cm³

Furat x löket 78,0 × 62,1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm

Kompresszióviszony 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Maximális teljesítmény 87,5 kW (119,0 PS) @10 000-es fordulatszámon 54,0 kW (73,4 LE) @ 8750-es fordulatszámon 30.9kW (42.0LE) @ 10750 rpm

Maximális nyomaték 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7000-es fordulatszámon 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6500-as fordulatszámon 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos Láncos Láncos

Üzemanyag fogyasztás 5.0 L/100 km 4,2 l/100km 3,8 l/100 km

CO2 kibocsátás 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés n/a

Alváz
Váz Gyémánt Gyémánt Gyémánt

Villaszög 25º 24º50 25º

Utánfutás 108 mm 90mm 95mm

Első felfüggesztés Teleszkópvilla Teleszkópvillák Teleszkópvillák, Ø37.0mmbelső cső

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros

Első rugóút 130 mm 130 mm 130 mm

Hátsó rugóút 122 mm 130 mm 125 mm

Első fék Hidraulikus kéttárcsás, Ø 298 mm Hidraulikus kéttárcsás, Ø 298 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø298 mm

Hátsó fék Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W) tömlő nélküli 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W) tömlő nélküli 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Méretek
Teljes hossz 2090 mm 2,085 mm 2090 mm

Teljes szélesség 795 mm 780 mm 745 mm

Teljes magasság 1190 mm 1105 mm 1035 mm

Ülésmagasság 825 mm 805 mm 780 mm

Tengelytáv 1430 mm 1,400 mm 1380 mm

Minimális hasmagasság 140 mm 140 mm 160 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 189 kg 184 kg 168 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 l 14L 14L

Olajtank kapacitása 3,50 l 3.0L 2.40L



 

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

Műszaki adatok
MT-125

Motor
Motor típusa Folyadékhűtéses, SOHC, Egyhengeres, 4 ütemű

Lökettérfogat 124 cm³

Furat x löket 52,0 x 58,6 mm

Kompresszióviszony 11.2 : 1

Maximális teljesítmény 11,0 kW 10 000-es fordulatszámon

Maximális nyomaték 11,5 Nm 8000-es fordulaton

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 2.1 1/100 km

CO2 emission 47 g/km

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz Gyémánt

Villaszög 26º

Utánfutás 95 mm

Első felfüggesztés Fordított teleszkópvilla, Ø 41 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység

Első rugóút 130 mm

Hátsó rugóút 110 mm

Első fék Hidraulikus egytárcsás, Ø 292 mm

Hátsó fék Hidraulikus egytárcsás, Ø 220 mm

Első gumi 100/80-17M/C 52S

Hátsó gumi 140/70-17M/C 66S

Méretek
Teljes hossz 1960 mm

Teljes szélesség 800 mm

Teljes magasság 1065 mm

Ülésmagasság 810 mm

Tengelytáv 1325 mm

Minimális hasmagasság 160 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 142 kg

Üzemanyagtank kapacitása 11 liter

Olajtank kapacitása 1,05 liter



 



 

Hyper Naked kollekció

Minden Hyper Naked motorkerékpár alapfelszereltségének része az 
azonnali nyomatékleadás, a Japán sötét oldalát tükröző stílus és a könnyű 
súlyból adódó mozgékonyság.  
 
A Hyper Naked kollekció DNS-e azonos a Hyper Naked 
motorkerékpárokéval: A japán szakértelem és városi élet ihlette trendek 
párosulnak a teljesítménnyel. 
 
Fedezd fel Japán sötét oldalát.

MT férfi póló
B21-MT101-F0-0L

MT férfi póló
B21-MT101-B0-0L

Hosszú ujjú MT férfi póló
B21-MT102-F0-0L

MT férfi kapucnis pulóver
B21-MT112-F0-0L

MT férfi kapucnis pulóver
B21-MT112-B0-0L

MT női póló
B21-MT201-F0-0M

MT női póló
B21-MT201-B0-0M

MT női kapucnis pulóver
B21-MT202-F0-0M

MT női kapucnis pulóver
B21-MT202-B0-0M

MT



 

MT férfi motoros dzseki
A21-BJ102-B4-0L

MT férfi motoros dzseki
A21-BJ102-B7-0L

MT férfi motoros dzseki
A21-BJ107-B0-0l

Hypernaked kártyatartó
N20-EC007-B0-00

Hyper Naked kulcstartó
N20-EK002-B0-00

Fekete pilóta stílusú napszemüveg
N20-EJ105-B0-00

Hypernaked Multitool szerszám
N20-ET001-M1-00

MT csősál
N21-EA306-B1-00

MT kulcstartó
N21-EK009-B1-00



Get it on

 

Állítsd össze álmaid 
gyűjteményét az ingyenes 
MyGarage alkalmazással

A MyGarage alkalmazás a legjobb 
választás a Yamaha motorkerékpárok 
álomgyűjteményének elkészítéséhez! 
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind 
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az 
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját, 
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.

A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők 
széles választékát helyezheted fel a 
motorodra vagy távolíthatod el onnan, 
és a motorkerékpárt bármilyen szögből 
megnézheted.

A létrehozásuk után elmentheted álmaid 
motorkerékpárjait, és megoszthatod a 
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy 
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen 
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki 
meg is valósítja.



 

MyRide: Emeld a 
motorozást új szintre!

A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS 
és Android rendszeren is működő, ingyenesen 
letölthető MyRide alkalmazással a motoros 
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül 
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról 
vagy robogóról van szó.

A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok 
valós időben követhetik nyomon és 
elemezhetik ki teljesítményüket, például 
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet 
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út 
lenyűgöző élménnyé válik.

Minden út megosztható más MyRide-
felhasználókkal vagy a közösségi 
médiában, és az útvonal GPX formátumú 
fájlba exportálható. Így a motorosok új 
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel, 
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok 
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő 
közösségéhez.



 

You – A Yamaha ajánlata

A YOU prémium szolgáltatások teljes kínálatát 
takarja, amely még egyszerűbbé teszi egy 
Yamaha vásárlásának vagy birtoklásának 
minden velejáróját. Szeretnénk gondoskodni 
arról, hogy élvezetes élményben legyen részed 
minden alkalommal, amikor Yamaha termékkel 
találkozol.

A YOU szolgáltatások még hozzáférhetőbbé 
teszik az összes Yamaha megvásárlását 
– és a Yamaha tulajdonosok örömüket 
lelhetik a minden egyes YOU termékkel járó 
nyugalomban.

Vedd közelebbről szemügyre a YOU 
szolgáltatások körét, és látni fogod, hogy az 
többet jelent egy Yamaha megvásárlásánál, 
mert egy hosszú és tartós kapcsolat 
kezdetének elejét jelöli.



Yamaha Motor gyári garancia

Ha bármilyen új Yamaha járművet vásárolsz, biztos 
lehetsz abban, hogy prémium minőségben és 
osztályelső megbízhatóságban lesz részed. Emellett 
élvezheted a teljes körű Yamaha Motor gyári garancia 
által biztosított plusz nyugalmat is. Ez a garancia az 
összes alkatrész és munka költségét tartalmazza abban 
a valószínűtlen esetben, ha Yamaha járművednek 
bármilyen előre nem látható javításra lenne szüksége. *

Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálat

Ha valaha is segítségre lesz szükséged, mert 
lerobbantál, biztos lehetsz abban, hogy csak egy 
telefonhívásnyira leszünk tőled. A gyári garancia által 
védett minden Yamaha automatikusan igénybe veheti 
a Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálatot. És mi 
pontosan ott leszünk, amikor csak szükséged van ránk. *

  

* Feltételek vonatkoznak rá. Egyéb információkért lépj kapcsolatba a helyi márkakereskedőddel.



 

Dönts okosan. Válassz 
eredeti tartozékokat

Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú 
megbízhatóságot és maximális teljesítményt 
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti 
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló 
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek 
a bevizsgált biztonsági szabványoknak, 
tökéletesen illeszkednek és különösen 
strapabíróak – így járulnak hozzá a 
nyugalmadhoz.

Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha 
márkakereskedésben végezteted, biztos 
lehetsz benne, hogy minden karbantartási 
munkát magasan képzett Yamaha 
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek 
és Yamalube termékek használatával.

Szakembereink rendszeres képzésben vesznek 
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a 
Yamahád gyári állapotának fenntartásához 
szükséges minőségi szaktudással és 
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy 
további részletes információért kérj tanácsot 
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd 
meg weboldalunkat.



  

Folyékony motoralkatrész

A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy 
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi 
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért 
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük 
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási 
termékek átfogó kínálatát.

Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a 
motor folyékony összetevője, és a Yamaha 
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A 
Yamalube valódi különbséget jelent.

Ha mindig Yamalube termékeket használsz, 
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes 
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától 
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása 
mellett. Emellett ápolási termékek nagy 
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan 
állapotban tartják szemed fényét. A 
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube 
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd 
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy 
látogass el weboldalunkra.
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www.yamaha-motor.hu

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan 
motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás 

közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön 
figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. 

További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.

Kövess bennünket:

Kereskedő

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe

1132 Budapest
Váci út 30.

 
yamaha@yamaha-motor.hu


