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DARK
The dark side of Japan

Az ikonikus MT-09-cel a Yamaha 2013-
ban egy vadonatúj korszakot indított el 
a motorkerékpárok világában. A japán 
Dark Side filozófia ma már széles körben 
elismert, és a motorosok egyre nagyobb 
közösségének központi filozófiája lesz. Ez 
jelképezi az erős kapcsolatot a Yamaha japán 
eredetével, valamint képviseli a mi alapvető 
értékünket, a kiemelkedő teljesítmény 
izgalmát, miközben ünnepli a nyomaték igazi 
mesterei, az MT lovasok nem hagyományos 
hozzáállását. 

 
2020-ban a Yamaha az MT agresszív és 
alvilági képét egy következő szintre emelte 
a teljesen új MT-03-mal és az MT-125-tel. Az 
új MT-03 jellemzője a ragadozó kettős szem 
arcát, és jön felszerelt új fejjel lefelé Villa és 
a restyled széles vállú üzemanyagtartályt. 
Az izgalmas MT-125 minden eddigi 
modellt felülmúl csúcstechnológiájú 
motorjával, előretolt súlypontú, kompakt 
vázkialakításával és agresszív, új generációs 
MT kialakításával.  

 
Fedezd fel Japán sötét oldalát.  
Mindene a személyiségről szól.



 



 



 

A Sötétség Ereje 



 

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. Yamaha MT-10 SP: Száguldó sötétség.
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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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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.

Ice Fluo
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A sötét oldal sugara
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Utazás a sötétségen át



 

Fogtuk az általunk valaha készített legnagyobb teljesítményű Hyper Naked 
motorkerékpárt, majd speciálisan kifejlesztett alkatrészek egész sorával szereltük 
fel, hogy még gyorsabban és még tovább motorozhass.

Az MT-10 Tourer Edition modell ugyanazzal a nyomatékban erős teljesítménnyel 
és tűpontosságú kanyarodási jellemzőkkel érkezik, mint a korszakalkotó MT-
10. Könnyű oldaldobozai biztosítják az életmódod által megkövetelt extra 
funkcionalitást, míg a GPS konzol lehetővé teszi a műholdas helymeghatározók 
felszerelését. A magas szélvédőnek, a kényelmes ülésnek és a kézvédőknek 
köszönhetően ez a 998 ccm-es rövid tengelytávú naked motor ideális nagy távok 
megtételéhez.

MT-10 Tourer Edition. Mert az utazás számít igazán.

Túrafelszereléssel a nagyobb 
kényelemért és funkcionalitásért
Ha gyorsan kell elérned úti célodat, ez a neked 
való motor! A magas szélvédő, a kényelmes 
ülés és a kézvédők lehetővé teszik, hogy 
hosszabb távokat tegyél meg erőfeszítés nélkül. 
Ezt a radikális Hyper Naked motorkerékpárt 
oldaldobozok teszik még praktikusabbá, emellett 
a GPS konzolnak köszönhetően az opcionális 
TomTom műholdas vezérlésre is készen áll.

Kipörgésgátló rendszer (TCS), gyorsváltó 
rendszer (QSS), A&S tengelykapcsoló
Az MT-10 Tourer Edition 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 rásegítős 
és csúszókuplung (A&S) pedig precíz irányítást 
biztosít gyorsítás és lassítás közben.

Elektronikus vezérlőtechnológia
A legmagasabb szintű vezetői irányíthatóság 
érdekében az MT-10 Tourer Edition modellt 
Yamaha chipvezérlésű fojtószeleppel (YCC-T), 
valamint 50 km/h felett működésbe lépő, könnyen 
állítható sebességtartó rendszerrel szerelték fel. 
Annak érdekében, hogy minden helyzetben helyt 
álljon, a D-MODE rendszer három motorvezérlési 
módot ajánl fel – a 12 V-os DC kimenet pedig 
számos tartozék használatát teszi lehetővé.

„CP4”, négyhengeres, keresztsíkú motor
A 998 ccm-es, folyadékhűtéses, soros, YZF-R1 
modellből származó, négyhengeres motor szívó-, 
kipufogó- és üzemanyagrendszere hozzájárul az 
alacsony és közepes fordulatszám-tartományban 
elért kiváló teljesítményhez. Az egyenetlen 270-
180-90-180 fokos gyújtási sorrend lehetővé teszi, 
hogy ez a szédítően izgalmas keresztsíkú motor 
azonnali reakcióval, pontos irányíthatóság mellett 
biztosítsa a lineáris nyomatékot.

Az MT-10 Túra verzió egy eredeti MT-10 motorkerékpár kiegészítve eredeti Yamaha tartozék csomaggal, mint pl. könnyű oldaldobozok, GPS, emelt szélvédő, kényelmes ülés, ujjvédő, valamennyi hivatalos 
Yamaha kereskedésen keresztül.
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MT-10 Tourer Edition



 

Titán slip-on kipufogódob
90798-34001-00

Mart fékkar
1RC-F3922-10-00

Comfort Seat
B67-247C0-01-00

Láncfeszítő
B67-FCHAD-00-00

MT-10 sportcsomag

Ha az MT-10-et tovább szeretné fejleszteni, akkor válassza a Yamaha sportcsomag gondosan kiválasztott kiegészítőit. Az egyszerűen 
felszerelhető titán kipufogódobot, szélterelőt, tartályvédőt, rendszámtáblatartót, valamint első és hátsó LED-es irányjelzőt 
tartalmazó sportcsomag még agresszívebb megjelenést és egyedibb érzetet nyújt az MT-10 számára. Már kapható a Yamaha-
kereskedőknél, akik örömmel szerelik fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti tartozékokat. 

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



 

A Japán sötét oldalán munkálkodó erők soha 
nem nyugszanak. Az exkluzív MT-09 SP a Yamaha 
legkelendőbb Hyper Naked kínálatának legújabb 
tagja. Prémium felszereltségével és verseny-
motorkerékpárok ihlette színeivel ez a legjobb 
választás a háromhengeres MT modellek között.

A teljes mértékben állítható Öhlins hátsó 
felfüggesztéssel szerelt MT-09 SP új szintre 
helyezi a Hyper Naked motorkerékpároktól 
megszokott kezelési élményt. Különleges 
felszereltségei közé tartozik az állítható villa, 
a kormányról vezérelhető fekete műszerek, 
valamint a kék kerekek és a kék öltésekkel 
készülő ülés.

Ez az MT-10 SP ihlette Silver Blu Carbon 
színsémával készülő, nagy teljesítményű naked 
motorkerékpár a legkiválóbb választás. MT-09 
SP: Győzd le a sötétséget.
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Öhlins hátsó felfüggesztés és állítható 
villa
A pontos kezelési teljesítmény érdekében az 
MT-09 SP prémium minőségű, teljesen állítható, 
külső állítószerkezettel szerelt Öhlins hátsó 
felfüggesztéssel rendelkezik, mellyel gyorsan 
és könnyen beállítható a váz. Az állítható 
aranyszínű villával pedig finomhangolhatod a 
húzó- és nyomócsillapítási tényezőket a még jobb 
irányíthatóság érdekében.

Gyorsváltó rendszer/A&S tengelykapcsoló
A gyorsváltó rendszer (QSS) zökkenőmentesebb 
és gyorsabb felváltást biztosít, és általa a lehető 
legtöbbet hozhatod ki az MT-09 nyers és lineáris 
nyomatékából. Ez a dinamikus Hyper Naked egy 
A&S tengelykapcsolóval is fel van szerelve, amely 
még jobb stabilitást ad a váznak akkor, amikor egy 
kanyar előtt hirtelen visszaváltasz.

Agresszív, LED-es kettős fényszórók
Az MT-09 SP agresszív stílusú ikerfényszóró-
szerelvénye még fenyegetőbb megjelenést 
kölcsönöz ennek a népszerű Hyper Naked 
motornak. Az ikonikus MT-10 SP modell által 
inspirált döntött kettős fényszórók négy LED-
izzóval vannak felszerelve, és kettős LED-es 
helyzetjelző lámpákkal egészülnek ki.

Exkluzív színséma
Prémium felszereltségének kihangsúlyozásaként 
az MT-09 SP exkluzív Silver Blu Carbon 
színsémával készül, amit a kategóriaelső MT-10 SP 
modellünk ihletett. Emellett olyan jellemzőkkel 
rendelkezik még, mint az SP grafikával ellátott, 
kék 10 küllős kerekek, a fekete műszerek, a 
kormányon elhelyezett fekete kezelőszervek, 
valamint egy kék varrással készült egyedi ülés.

Nyomatékban gazdag, háromhengeres, 
847 cm³-es CP3 motor
Ha egyszer megtapasztaltad az MT-09 SP 847 
cm³-es, háromhengeres keresztsíkú „CP3” 
motorjának erejét, azonnal megszereted nyers és 
lineáris nyomatékleadását, amely kategóriájának 
legizgalmasabb motorjává teszi. A motor 
finomított és javított teljesítményjellemzőkkel 
rendelkezik, és teljes mértékben megfelel az EU4 
követelményeinek.

Agilis viselkedés
Az MT-09 SP kiemelkedő mozgékonysága és 
kezelhetősége a kompakt alumíniumváznak 
és a lengőkarnak köszönhető, amelyek a CP3 
motort kiemelt tagként használják. A könnyű 
váz és a centralizált tömeg a kategória egyik 
legmozgékonyabb motorkerékpárjává teszik ezt a 
többfunkciós Hyper Naked modellt.

Speciális LCD műszerfal
Kategóriája legtöbb motorkerékpárjától eltérően 
az MT-09 SP speciális LCD műszerfala fekete 
alapon fehér kijelzővel rendelkezik, ami nappal 
is tiszta láthatóságot eredményez. Amellett, 
hogy rendkívül praktikus, ez a kiváló minőségű 
műszerfal még kifinomultabbá teszi ennek a 
kategóriaelső motorkerékpárnak a megjelenését.

Elektronikus vezérlőtechnológia
Az MT-09 SP fejlett elektronikus 
vezérlőtechnológiája képes alkalmazkodni a 
különféle vezetési helyzetekhez és a változó 
útfelületekhez. A 3 fokozatú D-MODE funkció 
lehetővé teszi, hogy az enyhétől az agresszívig 
változtathasd a motor teljesítményjellemzőit, 
a kipörgésgátló rendszer (TCS) és az ABS pedig 
akkor avatkoznak be, amikor arra szükség van, 
nagy mértékű irányíthatóságot biztosítva.



 

MT-09 SP

M
T-

0
9 

S
P

Icon Performance



 

A motor, amely mindent megváltoztatott, most egy még stílusosabb, még 
fejlettebb Hyper Naked modellé fejlődött – a dinamikus MT-09 arra készült, hogy 
úgy inspirálja az izgalmakat kereső motorosok jelen generációját, mint semmilyen 
más motor a kategóriájában.

Az első benyomás a legfontosabb – és tiszteletet parancsoló, két LED-es 
szemmel ellátott arculatával az agresszív stílusú MT-09 valóban magára vonja a 
figyelmet. Az elülső szárnyak és az oldalsó ventilátorszárnyak stílusos megjelenést 
kölcsönöznek a motornak – és hogy megerősítsük ezt az ellentmondást nem 
ismerő stílust, rövidebb farokidommal láttuk el.

Radikális megjelenésével, kifinomult kialakítású karosszériájával és csúcsminőségű 
technológiájával ez a megállíthatatlan motor készen áll arra, hogy új szintre emelje 
Hyper Naked vezetési élményeidet.

Agresszív, LED-es kettős fényszórók
Az MT-09 agresszív stílusú ikerfényszóró-
szerelvénye még fenyegetőbb megjelenést 
kölcsönöz ennek a népszerű Hyper Naked 
motornak. Az ikonikus MT-10 modell által inspirált 
döntött kettős fényszórók négy LED-izzóval 
vannak felszerelve, és kettős LED-es helyzetjelző 
lámpákkal egészülnek ki.

Nagy nyomatékú, az EU4 
követelményeinek megfelelő CP3 
motorblokk
Ha egyszer megtapasztaltad az MT-09 „CP3” 
847 köbcentis, 3 hengeres keresztsíkú 
motorblokkját, azonnal megszereted nyers és 
lineáris nyomatékleadását, amely kategóriájának 
legizgalmasabb motorjává teszi. A motorblokk 
finomított és javított teljesítményjellemzőkkel 
rendelkezik, és teljes mértékben megfelel az EU4 
követelményeinek.

Gyorsváltó rendszer / A&S 
tengelykapcsoló
Az YZF-R1 típusú gyorsváltó rendszer (QSS) 
zökkenőmentesebb és gyorsabb felváltást 
biztosít, és általa a lehető legtöbbet hozhatod 
ki az MT-09 nyers és lineáris nyomatékából. 
Ez a dinamikus Hyper Naked egy A&S 
tengelykapcsolóval is fel van szerelve, amely még 
jobb stabilitást ad a váznak akkor, amikor egy 
kanyar előtt hirtelen visszaváltasz.

Teljes mértékben állítható villák
A motor 41 mm-es, fordított első villái jelentős 
újításon estek át, és berugózás-csillapítás 
funkcióval lettek ellátva, így még inkább 
alkalmassá teszik az MT-09 modellt a sportos 
vezetésre. A még jobb felfüggesztési teljesítmény 
és a nagyobb állíthatóság érdekében a funkciók 
el vannak választva, a berugózás csillapítás a jobb 
szárban, a kirugózás-csillapítás pedig a bal lábban 
található.
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MT-09 Tartozékok

Teljes kipufogórendszer titán 
kipufogódobbal
90798-32404-00

Oldalsó hűtőburkolatok
BS2-FRADS-C0-00

Láncvédő
BS2-F2311-00-00

Mart lábtartó hosszabb túrákhoz
2PP-FRFPG-00-00

MT-09 sportcsomag

Ha az MT-09-et tovább szeretné fejleszteni, 
akkor válassza a Yamaha sportcsomag gondosan 
kiválasztott kiegészítőit. A szélvédőből, 
tankvédőből, rendszámtáblatartóból, valamint 
első és hátsó LED-es irányjelzőből álló 
sportcsomag még agresszívebb megjelenést 
és egyedibb érzetet nyújt az MT-09 számára. 
Már kapható a Yamaha-kereskedőknél, akik 
örömmel szerelik fel motorjára ezeket a kiváló 
minőségű eredeti tartozékokat. 

MT-09 városi csomag

Semmi más nem tudja úgy megmozgatni, 
mint az MT-09. A Yamaha városi csomag 
gondosan megválasztott kiegészítőit úgy 
tervezték, hogy még élvezetesebbé tegyék 
a napi városi meneteket. Az MT-09 városi 
csomag egy hátsó csomagrögzítős, 39 
literes hátsó városi csomagtartó dobozt, 
sportszélvédőt, USB egyenáramú kimenetet 
és zárkészletet tartalmaz. Már kapható a 
Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti 
tartozékokat. 

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.

MotoGP stílusú kipufogóborítás
BS2-FMGPE-XC-VR

Mart beállítókészlet lábpedálokhoz
BS2-F8110-00-00

Alacsony szélvédő
BS2-261C0-00-00

Felső rendszámtáblatartó
BS2-F16E0-10-00

Alsó rendszámtáblatartó
BS2-FLWLP-H0-00

Mart lánckerékburkolat
BS2-FFSPC-01-00

Mart fékkar
1RC-F3922-10-00

Egyedi utaslábtartók
1WS-F2743-00-00

Rácsos légbeömlő-burkolatok
BS2-F2837-00-00

Mart kuplungkar
1RC-F3912-00-00

Mart motorolaj-betöltő sapka
2PP-FE0LC-00-00

Mart kormánysúlyok
B67-FHBED-00-00

Motorblokk protektorok
1RC-211D0-01-00

Lapos ülés
1RC-247C0-41-00

Lapos ülés – vintage megjelenés
1RC-247C0-31-00

LED ködlámpakészlet
BS2-854A3-00-00

Sportszélvédő
BS2-F6234-20-00

Kényelmes kialakítású ülés
BS2-247C0-00-00

Tanktáskarögzítő gyűrű
YME-FTBAG-RG-00

Kézfejvédők MT
1RC-285F0-10-00

Kormánykifli anya
BS2-FYNUT-00-00

Oldalsztender-bővítő készlet, 
MT-09
1RC-F7311-00-00

Kormányrúd beállító
BS2-FHBRS-00-00

Oldalsó tankvédők
BS2-FPA40-00-00



 

A sötétség vonzása



 

A Japán sötét oldala által ihletett MT-07 azonnal meghódította Európát, és 
jelenleg a Yamaha történetének egyik legkeresettebb motorkerékpárja. Nem 
nehéz rájönni, hogy miért választotta megannyi motoros ezt az izgalmas Hyper 
Naked modellt.

Kompakt 689 cm³-es, soros kéthengeres, „keresztsíkú filozófiára” épülő motorját 
nagy, lineáris nyomaték leadására tervezték, mely lélegzetelállító gyorsulást tesz 
lehetővé, kiemelkedő gazdaságosság mellett.

A merész külső és a megújult légbeömlők megerősítik az MT család jellegzetes 
megjelenését – és az ülés még jobb üléshelyzetet tesz lehetővé. Továbbfejlesztett 
első és hátsó felfüggesztésével az MT-07 kompakt csővázát pontosan arra 
irányíthatja, amerre szeretné... és a modell egyenesen Japán sötét oldalára repíti 
Önt.

689 cm³-es, soros, kéthengeres 
keresztsíkú motor
Az MT-07 különleges karakterét a 689 
köbcentiméteres, soros, 2 hengeres 
motorblokkjának köszönheti, mely a Yamaha 
„keresztsíkú filozófiáját” felhasználva készült. 
Az egyenetlen gyújtási időközökkel a 270 
fokos főtengely határozott gyorsulásérzést és 
nagyszerű húzóerőt, a mély, lineáris nyomaték 
pedig kiemelkedő teljesítményt biztosít.

Gyorsan reagáló teljesítmény 
megfizethető áron, gazdaságos 
működéssel
Folyadékhűtéses motorjával, könnyű 
gerincvázával és jól bevált külső kialakításával 
az MT-07 egy figyelemre méltó, sokoldalú 
csupasz motorkerékpár, amely sikeresen ötvözi 
a reszponzív teljesítményt a megfizethető árral 
és a kiemelkedő üzemanyag-fogyasztással. Az 
eredmény egy ideális motorkerékpár mind az új, 
mind pedig a visszatérő motorosok számára.

Az optimális motorozási élményért 
született
A Hyper Naked sorozat ezen bámulatos tagját arra 
tervezték, hogy a motorozás élvezetének magas 
szintjét a közvetlen irányíthatóság érzésével 
ötvözze. A váz méreteit és súlyelosztását 
gondosan megtervezték, hogy a vezetőnek 
maximális élményben legyen része a gyorsítások 
közben, és azt érezhesse, hogy elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a motorkerékpárral.

Könnyű és karcsú csőváz
Az egyszerű manőverezhetőség és 
figyelemreméltó mozgékonyság érdekében 
az MT-07 egy könnyű és karcsú, gerinc típusú 
acél vázon fut, ami a motorblokkot kiemelt 
tagként használja. A kompakt tengelytávval és 
a finomhangolt felfüggesztési rendszerekkel az 
erős és könnyű váz gyorsan reagáló és megnyerő 
vezetést garantál.
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MT-07 Tartozékok

Teljes kipufogórendszer titán 
kipufogódobbal
90798-32602-00

Mart lengővilla-burkolatok, MT-07
1WS-F2211-00-00

Hátsó csomagtartó
B4C-F48D0-00-00

Oldalsó tankvédők
B4C-FTNKP-00-00

MT-07 sportcsomag

Ha az MT-07-et tovább szeretné fejleszteni, 
akkor válassza a Yamaha sportcsomag 
gondosan kiválasztott kiegészítőit. A 
szélvédőből, oldalsó tankvédőkből, 
rendszámtáblatartóból, valamint első és 
hátsó LED-es irányjelzőből álló sportcsomag 
még agresszívebb megjelenést és egyedibb 
érzetet nyújt az MT-07 számára. Már kapható a 
Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti 
tartozékokat. 

MT-07 városi csomag

Semmi más nem tudja úgy megmozgatni, mint 
az MT-07. A Yamaha városi csomag gondosan 
megválasztott kiegészítőit úgy tervezték, 
hogy még élvezetesebbé tegyék a napi városi 
meneteket. Az MT-07 városi csomag egy 
hátsó csomagrögzítős, 39 literes hátsó városi 
csomagtartó dobozt, sportszélvédőt és USB 
egyenáramú kimenetet tartalmaz. Már kapható 
a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti 
tartozékokat. 

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.

MT kézfejvédőkészlet
1WS-F85F0-00-02

Magas ülés
B4C-247C0-00-00

Alacsony szélvédő
B4C-F83M0-01-00

Oldalsó hűtőburkolatok
B4C-FRSCV-00-00

Mart hűtőfolyadék-tartály 
burkolat, MT-07
1WS-F2172-00-00

Mart láncfeszítő, MT-07
1WS-F5389-00-00

Mart sapkák a vázcsővégekhez
BC6-F2111-20-00

Utaskapaszkodó
B4C-F47J0-00-00

KÉNYELMES ÜLÉS
B4C-247C0-10-00

Első tengelyvédő készlet
1WS-F2518-00-00

Hátsó tengelyvédő készlet, MT-07
1WS-F2214-00-00

Blokkvédők
B4C-211D0-00-00

USB egyenáramú kimenet
YME-FUSBU-00-00

Oldalsztender alapjának 
bővítőkészlete
1WS-F7311-00-00

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

GPS-tartó, MT-07
1WS-234A0-00-00

Egyedi motoroslábtartók
1WS-F2741-00-00

Rendszámtáblatartó
B4C-FLPH0-00-00

Láncvédő, MT-07
1WS-F2311-00-00

Hátsó készlet
B4C-FRSET-00-00

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

Puha oldaltáskák
YME-SSBAG-00-01

Mart hátsó munkahenger fedél
B67-FBFLC-00-00

Hátsókerék-állvány
B34-FREST-00-00



 

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 a vadiúj MT-03 – még jobb műszaki jellemzőkkel és komoly utcai 
jelenléttel.

A Yamaha nagyobb Hyper Naked gépei által ihletett agresszív, új külső minden 
eddiginél jellegzetesebb MT modellt eredményezett. A kettős lámpa a 
ragadozók tekintetét idézi, az új fordított villák és az áttervezett, széles vállú 
üzemanyagtartály pedig a MT család dinamikus stílusának kihangsúlyozásával 
jelzik, hogy ez a 300 cm³-s 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 vadiúj fordított első villák egészítik 
ki. 37 milliméteres merev csöveivel és 
alumíniumöntvény felső hármas villahídjával 
az új orrész kihangsúlyozza a motorkerékpár 
kiváló műszaki jellemzőit, valamint magabiztossá 
és simává teszi a fékezést, a gyorsítást és a 
kanyarodást.

Az MT család agresszív megjelenésű új 
generációja
Az új MT-03 összetéveszthetetlenül a Yamaha 
legendás Hyper Naked családjának teljes jogú 
tagja. Az új, agresszív megjelenésű elsőlámpa-
szerelvényen, az új, merész légbeömlőkön, 
valamint az átformált üzemanyagtartályon kívül 
az MT-03 kiváló nyomatékkal is rendelkezik, így a 
legdinamikusabb menetteljesítményt nyújtja az 
A2 jogosítványkategóriában.

Két ferde helyzetjelző lámpa; LED-
fényszóró
A dinamikus új generációs MT-03 két ferde 
helyzetjelző lámpájával, amely kihangsúlyozza 
mogorva, agresszív nagymotoros stílusát, jobban 
néz ki, mint családja bármelyik más tagja. A 
középre szerelt LED-fényszóró lyukat éget a 
sötétbe, így biztosítja az út kitűnő láthatóságát 
éjszaka.
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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 gyökeresen 
új MT-125 készen áll, hogy a 125 cm³-es osztályba még nagyobb teljesítményt, 
egyéniséget és adrenalint vigyen.

A kiváló minőségű, új motor, valamint az előretolt súlypontú, kompakt 
vázkialakítás és az agresszív, új generációs MT kialakítás révén ez az izgalmas, 
új 125 cm³-es modell minden eddigit felülmúl. Állj hát készen, és fedezd fel a 
benned rejlő Sötét motorost. Ez a pehelykönnyű Hyper Naked ugyanis 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.

Nagy teljesítményű, 125 köbcentiméteres 
új motor VVA rendszerrel
Az MT-125 kifinomult, 125 cm³-es, 4 szelepes, 
folyadékhűtéses motorja a Yamaha exkluzív 
változó szelepvezérlő (VVA) rendszerével 
rendelkezik, amely két szívóoldali 
vezérműtengellyel van ellátva. A YZF-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 új motorja segéd- és csúszó 
tengelykapcsolóval (A&amp;S) rendelkezik, 
amely a rendkívül könnyen kezelhető karral 
együtt egyszerűbb sebességváltást tesz 
lehetővé. Az A&amp;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.

Merész, új kettős lámpa
Nincs még egy olyan könnyű és tiszteletet 
parancsoló modell az utcákon, mint az MT-125. 
Agresszív, új arca két fenyegető helyzetjelzővel 
tükrözi a ragadozók tekintetét. Az ultrakompakt, 
egyetlen LED-es fényszóró éles fénysugarával te 
is jól látsz, és téged is jól látnak.

Modern és agresszív új külső kialakítás
Az atletikus, új felépítés még dinamikusabb 
megjelenést kölcsönöz, amelyen erősen érezhető 
a nagyobb kapacitású MT modellek hatása. Az 
egyedi, előretolt súlypontú kialakítás, a kompakt 
üzemanyagtartály és a rövid farokidom mind a 
motorkerékpár agresszív külsejét hangsúlyozza 
– a dinamikusabb üléshelyzet pedig még 
felkészültebbé tesz a kategória legizgalmasabb 
motorozására!
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MT-125 / MT-03 Tartozékok

Teljes rendszer titán 
kipufogódobbal
90798-32703-00

Tartályvédő
B6G-FTPAD-00-00

Aluminium szelepvédő 
90338-W1016-BL

MT-125 sportcsomag

Ha az MT-125-öt tovább szeretné fejleszteni, 
akkor válassza a Yamaha sportcsomag 
gondosan kiválasztott kiegészítőit. A 
szélvédőből, tankvédőből, blokkvédőkből, 
rendszámtáblatartóból, valamint első és 
hátsó LED-es villogóból álló sportcsomag 
még agresszívebb megjelenést és egyedibb 
érzetet nyújt az MT-125 számára. Már kapható 
a Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti 
tartozékokat. 

MT-03 sportcsomag

Ha az MT-03-at tovább szeretné fejleszteni, 
akkor válassza a Yamaha sportcsomag 
gondosan kiválasztott kiegészítőit. A 
sportszélvédőből, tankvédőből, hűtővédőből, 
rendszámtáblatartóból, valamint első és 
hátsó LED-es irányjelzőből álló sportcsomag 
még agresszívebb megjelenést és egyedibb 
érzetet nyújt az MT-03 számára. Már kapható a 
Yamaha-kereskedőknél, akik örömmel szerelik 
fel motorjára ezeket a kiváló minőségű eredeti 
tartozékokat. 

LED-es irányjelzők
PCYMEW07890000

MT-125



 

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.

Rendszámtartó 
B7D-F16E0-00-00

Hűtővédő
B7D-F1557-MA-ST

Szélvédő
B7D-F61AA-M2-SM

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-F2960-00-00

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

Felnimatricák 17”-os kerekekhez
YME-W0790-RS-IW

Mart lábtartók
BK6-FRPEG-00-00

Aluminium szelepsapka 
90338-W1018-BU

Katalizátor
90798-30304-01

Gázkar készlet 
B74-F6240-00-00

Rácsúsztatható karbon 
kipufogódob
90798-32906-00

Rendszámtartó 
B9T-F16E0-00-00

Sport szélvédő
B9T-FSPSC-RK-T0

Hűtővédő
B9T-FFLRC-00-00

Tartályvédő
B9T-FTPAD-00-00

Univerzális rögzítőlemez hátsó 
dobozhoz, City
37P-F84X0-00-00

Egyedi utaslábtartók
1WS-F2743-00-00

Mart utaslábtartó-készlet
BK6-FPPEG-00-00

Mart lábtartók
BK6-FRPEG-00-00

Mart olajbetöltő sapka
BC6-F1536-20-00

Karbonszálas hőpajzs 
90798-32905-00

Hátsó üléshuzat
B04-F47F0-00-00

MT-03



  

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

Műszaki adatok
MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition

Motor
Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 4 hengeres, DOHC folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 4 hengeres, DOHC

Lökettérfogat 998cc 998cc 998cc

Furat x löket 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 79.0 mm x 50.9 mm

Kompresszióviszony 12 : 1 12 : 1 12 : 1

Maximális teljesítmény 118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm 118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm 118.0kW (160.4LE) @ 11500 rpm

Maximális nyomaték 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm 111.0Nm (11.3kg-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

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

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

Karburátor n/a n/a n/a

Alváz
Váz Alumínium deltabox Alumínium deltabox Alumínium deltabox

Villaszög 24º 24º 24º

Utánfutás 102mm 102mm 102mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø43mm Teleszkópvillák, Ø43mm Teleszkópvillák, Ø43mm

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

Első rugóút 120 mm 120 mm 120 mm

Hátsó rugóút 120 mm 120 mm 120 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

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

Hátsó gumi 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W)

Méretek
Teljes hossz 2095 mm 2095 mm 2095 mm

Teljes szélesség 800 mm 800 mm 800 mm

Teljes magasság 1110 mm 1110 mm 1110 mm

Ülésmagasság 825 mm 825 mm 825 mm

Tengelytáv 1400 mm 1400 mm 1400 mm

Minimális hasmagasság 130 mm 130 mm 130 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 210 kg 210 kg n/a

Üzemanyagtank kapacitása 17liter 17liter 17liter

Olajtank kapacitása 3.9liter 3.9liter 3.9liter



 

MT-09 SP MT-09 MT-07

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

Lökettérfogat 847 cm³ 847 cm³ 689 cm³

Furat x löket 78.0 mm x 59.1 mm 78.0 mm x 59.1 mm 80.0 mm x 68.6 mm

Kompresszióviszony 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Maximális teljesítmény 84.6kW (115LE) @ 10,000 rpm 84.6kW (115LE) @ 10,000 rpm 55.0kW (74.8LE) @ 9,000 rpm

Maximális nyomaték 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 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

Fuel consumption 5.5l/100km 5.5l/100km 4.3l/100km

CO2 emission 127g/km 127g/km 100g/km

Karburátor n/a n/a n/a

Alváz
Váz Gyémánt Gyémánt Gyémánt

Villaszög 25º 25º 24º50

Utánfutás n/a 103mm 90mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák Teleszkópvillák Teleszkópvillák

Hátsó felfüggesztés Coil spring/Gas-hydraulic damper Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Első rugóút 137 mm 137 mm 130 mm

Hátsó rugóút 130 mm 130 mm 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø298 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø298 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø282 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm

Első gumi 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Méretek
Teljes hossz 2075 mm 2,075 mm 2,085 mm

Teljes szélesség 815 mm 815 mm 745 mm

Teljes magasság 1120 mm 1,120 mm 1,090 mm

Ülésmagasság 820 mm 820 mm 805 mm

Tengelytáv 1440 mm 1,440 mm 1,400 mm

Minimális hasmagasság 135 mm 135 mm 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 193 kg 193 kg 182 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14L 14L 14L

Olajtank kapacitása 3.4L 3.4L 3.0L



 

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

Műszaki adatok
MT-03 MT-125

Motor
Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC

Lökettérfogat 321 cm³ 124.7cc

Furat x löket 68.0 mm x 44.1 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Kompresszióviszony 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximális teljesítmény 30.9kW (42.0LE) @ 10750 rpm 11.0kW (15.0LE) @ 9,000 rpm

Maximális nyomaték 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos Láncos

Fuel consumption 3,8 l/100 km 2.13l/100km

CO2 emission 89 g/km 49g/km

Karburátor n/a Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz Gyémánt Acél deltabox

Villaszög 25º 26º

Utánfutás 95mm 95mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø37.0mmbelső cső Fordított teleszkópvillák,  Ø41mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros Lengőkaros

Első rugóút 130 mm 130 mm

Hátsó rugóút 125 mm 114 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø298 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø292 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Első gumi 110/70-17M/C (54H) Tubeless 100/80-17 M/C 52S

Hátsó gumi 140/70-17M/C (66H) Tubeless 140/70-17 M/C 66S

Méretek
Teljes hossz 2090 mm 1,960 mm

Teljes szélesség 745 mm 800 mm

Teljes magasság 1035 mm 1,065 mm

Ülésmagasság 780 mm 810 mm

Tengelytáv 1380 mm 1,325 mm

Minimális hasmagasság 160 mm 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 168 kg 140 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14L 10liter

Olajtank kapacitása 2.40L 1.05liter



 



 

MT Pro Tour

A sikeres MT Tour visszatér 2020-ban. Akár 
kezdő motoros, tapasztalt fenegyerek vagy 
komoly kaszkadőr motoros vagy, az MT-125, 
MT-03, MT-07, MT-09/SP és MT- és 10/SP 
gépekben megvan, ami ahhoz kell, hogy a 
motorozás minden szintjén elhozzák Japán 
Sötét Oldalát. 
 
Az elképesztő Hyper Naked termékcsalád 
és tartozékai mellett a 2020-as MT Tour-t 
hasonló gondolkodású prémium partnerek 
támogatják. Tehát, ha készen állsz a 
következő lépésre, hogy megismerd a sötét 
oldalt, további információkért és a 2020-as 
dátumokért látogass el honlapunkra 
vagy helyi Yamaha kereskedődhöz. És 
csatlakozz hozzánk a 2020-as MT Touron.



 



 

Ruházati Kollekció

A Yamaha Hyper Naked kollekció számos 
technikai ruházatot és utcai viseletet is 
tartalmaz. 
A Hyper Naked DNS nek megfelelő ruházat 
ötvözi a nyers , ámde fókuszált stílust divatos 
külsővel és legújabb technológiával. 



 



Get it on

 

Készítsd el álmaid 
gyűjteményét az ingyenes 
MyGarage alkalmazással

A MyGarage alkalmazás a legegyszerűbb 
módja álmaid Yamaha motorkerékpár-
gyűjteményének elkészítéséhez – ráadásul 
teljesen ingyen! 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 egy új szintre!

Exkluzív, díjmentes Yamaha fejlesztés minden 
motoros számára – akármilyen márkájú 
motorkerékpárral vagy robogóval rendelkezel 
– az új MyRide alkalmazás lehetővé teszi 
minden motorozás nyomon követését és a 
részletes információk tárolását.

Az új Yamaha MyRide alkalmazással a 
motorosok mindent rögzíthetnek a dőlési 
szögtől, gyorsulástól és sebességtől kezdve az 
emelkedésig és a fékerőig, még lenyűgözőbbé 
téve minden utat.

Azon kívül, hogy a motorosok így áttekinthetik 
és elemezhetik saját motorozásukat, meg 
is oszthatják személyes GPS adatcsere-
formátum (GPX) fájljaikat* más MyRide 
felhasználókkal is. A motorosok ezenkívül az 
összes kipróbált és tesztelt motorkerékpár 
részleteit tárolhatják, és számos új útvonalat 
próbálhatnak ki más MyRide felhasználók GPX 
fájljainak letöltésével.

*A GPX egy olyan fájlformátum, amely GPS adatokat szolgáltat 
olyan szoftveralkalmazásokra, mint a navigációs és GPS 
készülékek. Használható útvonalpontok, nyomvonalak és 
útvonalak azonosítására.



 

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 biztosítás

A Yamaha Motor biztosításkifejezetten Yamaha 
tulajdonosok számára lett kialakítva, és egyszerűbbé 
teszi a Yamaha járműved biztosításának teljes 
folyamatát.

A kiváló minőségű termékek választéka a Yamaha 
minden területét lefedi, és magas szintű védelmet 
nyújt versenyképes áron, ami által nyugodtan, nagyobb 
élvezettel, gondtalanul motorozhatsz.

A Yamaha Motor biztosítással egy exkluzív rendszer 
előnyeit élvezheted, és első osztályú szolgáltatásra 
számíthatsz odaadó csapatunktól. *

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. *

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 finanszírozás

A Yamaha pénzügyi szolgáltatások választékát kínálja, 
hogy még elérhetőbbé tegye a Yamaha megszerzését. 
A Yamaha Motor finanszírozás a körülményeidnek és 
életstílusodnak megfelelően testreszabható, ezáltal 
maximális rugalmasságot kínál neked. *

* 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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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


