
Het helemaal vol tanken gaat wat moei-
zaam, maar het lage verbruik is fi jn.

Bij vlot bochtenwerk in de bergen slaat de 
MT-07 een goed fi guur.

Duim omhoog voor de lichte straat danser 
na een geslaagde duurtest.
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Het is al de bestverkochte Yamaha en hij heeft ook testen 
gewonnen. Tijdens de langeduurtest was het ook een beetje 
onze hartendief. Nu is de vraag wat daarvan na 50.000 
kilo meter overblijft. Wint hij ook hiervoor een prijs?

| Tekst: Andreas Bildl; Foto’s: Jacek Bilski, fact, Rossen Gargolov |

PRIJS-
VECHTER

Er zijn motoren die een zenuw 
bij je raken. En dan niet door irritaties en 
allures, maar doordat ze gewoon functione-
ren. Het beste voorbeeld: de Yamaha MT-07. 
Die wandelt door de duurtest alsof er niks 
aan de hand is. Daar zit je dan als redacteur 
en je vraagt je af: waar moet ik nu dan nog 
over zeuren en over schrijven? Dan kun je 
alleen nog wachten op de demontage om te 
zien of daar nog iets interessants aan het 
licht komt.
Over de afgelopen 50.000 kilometer kunnen 
we eigenlijk alleen zeggen dat de MT die 
routine matig heeft afgelegd. Spectaculaire 

incidenten? Dat heeft hij aan andere moto-
ren overgelaten. Defecten of opvallende 
zaken tijdens de tweeëneenhalf jaar dat de 
 Yamaha in ons duurtestpark heeft doorge-
bracht? Amper. Maar dat zagen we al een 
beetje aankomen gedurende het verloop. 
Halverwege was er nog maar weinig te mel-
den. Het meest opzienbarende tot dan toe: 
de versnellingsindicator op het dashboard 
weigerde om de zesde versnelling aan te 
geven en in het kader van een terug roep-
actie werd bij de 20.000 kilometer-beurt 
de pluskabel van de accu vervangen. Verder 
was het gewoon vlijtig kilometervreten. >
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MOTOPLUS METINGEN

PRESTATIES

Meting na  1.542 km  49.871 km

Acceleratie

0–100 km/uur sec 3,8 3,9

0–140 km/uur sec 7,0 7,3

0–200 km/uur sec 26,2 29,6

Acceleratie in vijf

60–100 km/uur sec 4,1 4,4

100–140 km/uur sec 4,7 5,6

140–180 km/uur sec 6,8 8,8

Gemiddeld verbruik 
over 50.000 km

Benzine 1 op 22,7

Olie nihil

VERMOGENSMETING

In grote lijnen presteert de Yamaha-twin na afl oop van de duurtest nog heel behoorlijk. 
Het over het hele toerengebied 1 tot 2 pk lagere vermogen is niet veel meer dan de meet-
tolerantie, maar komt waarschijnlijk door de lekkende uitlaatkleppen en kan worden opge-
lost met het inschuren van de kleppen of desnoods opnieuw slijpen van de zittingen.

Vermogen aan de krukas. Metingen op de Dynojet 250-testbank, gecorrigeerd volgens EC 95/1, maximaal mogelijke afwijking +/-5%

Motortoerental x 1.000 tpm
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TECHNIEK 50.000 KM-DUURTEST YAMAHA MT-07

De cilinderkop en bijbeho-
rende componenten ver-
tonen een goed beeld. 
Nauwelijks afzet-
tingen en de speling 
van de klepgeleiders 
is in orde. Alleen 
de breedte van de 
uitlaatklepzittingen 
is vergroot; eentje 
vertoont ook sporen 
van verbranding en 
lekt heel iets.

Daarbij oogstte de MT ook 
nog vanuit alle kanten lof. Voor zijn betrouw-
baarheid, het gretige motorblok en het 
ontbreken van pretenties of allures. En voor 
het feit dat hij je er af en toe ook bewust van 
maakt dat 75 pk voor het dagelijkse verkeer 
ruim voldoende is. Natuurlijk, voor snelle 
Autobahnetappes of voor een volbepakte 
vakantiereis zou iets meer vermogen welkom 
zijn. Maar dat is ook niet het primaire inzet-
gebied van de MT-07.
Dat neemt niet weg dat we er wel degelijk 
ook langere reizen mee maakten, met onder 
andere twee herfstritten. Zadeltassen en een 
bagage rek voor de montage van de topkof-
fer uit het originele accessoireprogramma 
gaven de 689cc-twin daarbij een dosis extra 
toer capaciteiten, wat ondergetekende ook 
zelf erg wist te waarderen. Nu nog een com-
fortabeler zadel, zodat je ook op die langere 
afstanden van de verder ontspannen zit-
houding kunt genieten. Het leeuwendeel van 
de kilometers werd echter afgelegd op korte 
weekendtrips of als lastdier tussen redactie 
en woonplaats.

Daarbij won hij bij eigenlijk iedereen sympa-
thie. Gewoon omdat hij met zijn wendbare 
rijwielgedeelte, de ontspannen zitpositie en 
de levendige tweecilinder zo’n vrolijk type is 
dat je werkelijk niks kwalijk kunt nemen. Zelfs 
niet de zacht afgestemde veerelementen. 
Een kritiek die nog meer de achterschok-
demper betreft dan de voorvork. Het beetje 
demping dat die schokdemper aan het begin 
had, verdween naarmate de kilometerstand 
opliep ook nog grotendeels.

test + techniek

Lichte loopsporen op een 
schakelvork, da’s het 
enige wat er na de totale 
afstand aan de versnel-
lingsbak te zien is.

De versnellingsbaktand-
wielen hebben met de 
afgelegde afstand geen 
moeite. Ook de schakel-
klauwen zijn in orde.

EINDRAPPORT MOTORBLOK NA 50.000 KM

Cilinderkop: Eén uitlaatklep lekt een beetje, de uitlaatklepzittingen zijn 
maar weinig verbreed en hebben verbrandingssporen, de inlaatklepzittin-
gen en de klepgeleiderspelingen zijn in orde.

Cilinders en zuigers: De cilinders vertonen geen opvallende zaken, ook het 
slijtagebeeld van de zuigers is in orde, op de zuigerbodems heeft zich maar 
weinig kool afgezet.

Krukas: Eén zuigerpen en het bijbehorende drijfstangoog vertonen sterkere 
loopsporen. Het draagbeeld van de krukaslagerschalen is ietwat ongelijk-
matig. De drijfstanglagers hebben normale loopsporen, maar moeten vol-
gens de fabrieksvoorschriften vervangen worden omdat de radiale speling 
buiten de inbouwtolerantie ligt.

Transmissie: Een schakelvork heeft bescheiden loopsporen, de versnel-
lingsbaktandwielen en schakelklauwen laten niks opvallends zien. De koppe-
ling vertoont nauwelijks slijtage.

Frame/vering: De coating van het frame en de achtervork laat hier en daar 
los, sommige boutverbindingen vertonen lichte corrosie. Achtervork- en 
balhoofdlagers zijn in orde.

COMPRESSIE

TOESTAND

SLIJTAGE

Het maar weinig hogere en gelijkmatige drukverlies aan 
het einde van de test getuigt van de in zijn geheel goede 
toestand van het blok.

Koppelingsveren, vrije lengte

Koppeling, dikte frictieplaten

klepzittingbreedte uitlaat

Klepzittingbreedte inlaat

Klepveren, vrije lengte uitlaat

Klepveren, vrije lengte inlaat

Diameter klepgeleiders, uitlaat

Diameter klepgeleiders, inlaat

Klepsteeldiameter uitlaat

Klepsteeldiameter inlaat

Nokhoogte uitlaat

Nokhoogte inlaat

Nokkenas, lagerspeling

Drijfstanglagers, radiale speling

Krukas, hoofdlagerspeling

Tweede zuigerveer, slotspeling

Bovenste zuigerveer, slotspeling

Zuigerspeling

Inbouwtolerantie Bedrijfstolerantie Versleten Gemeten maat

De tussenbalans zo halverwege de duurtest 
toonde dan ook duidelijk aan dat de investe-
ring in een andere schokdemper een uiterst 
lonende is; het rijgedrag wordt er enorm veel 
beter van.

Dat onze modelarbeider geen uniek 
geval is, blijkt ook uit de lezerservaringen. Ze 
noemen bijna allemaal de fabelachtige wend-
baarheid, het pittige blok en de – afgezien 
van lange afstanden – prettige zitplaats op 
de slanke twin. Vooral echter de vlekkeloze 
betrouwbaarheid, de voornaamste eigen-
schap die Japanse motoren zo succesvol 
heeft gemaakt.
Deze kwaliteiten zijn snel bekend geworden 
in de motorwereld. De MT-07 is met afstand 
de meest verkochte Yamaha in Europa. De 
opmerkingen in de lezersbrieven betroffen 
meer kleinigheidjes en randzaken, dingen 
die deels overeenkwamen met de ervaringen 
van de redactie. Een veelgenoemd euvel is 
de versnellingsindicator, die net als bij onze 
testmotor niet betrouwbaar werkte. Een 
probleem dat bij Yamaha bekend is en met 
een betrouwbaardere sensor uit de wereld 
geholpen zou moeten zijn (zie ook het kader 
‘ Yamaha neemt stelling’).
Dat je aan de pomp geduld nodig hebt om de 
tank helemaal te vullen – wat je vanwege de 
geringe inhoud graag wilt – vonden we even-
eens in de lezersbrieven terug, net als de 
tamelijk pessimistische benzine meter. Verder 
noemden de lezers vaak het op lange ritten 
oncomfortabele zadel, het ingetogen geluid, 
de zachte vering en de standaard banden-
montage in de vorm van de Bridge stone 
 BT-023 ‘M’.
In principe bevestigt de slanke Yamaha daar-
mee een trend die zich bij de laatste duur-
testen al aftekende: het mechanische deel is 

inmiddels goed doorontwikkeld, problemen 
met het blok zijn sterk in de minderheid en 
het worden er alleen maar minder. Als er al 
iets is, dan zijn het randzaken die opvallen. 
Af en toe hapert de elektronica. Waarbij onze 
MT-07 tegen het einde van de test toch ook 
wat betreft de aandrijfl ijn wel onder de zware 
kilometers begon te lijden, zo leek het. Het 
schakelen ging steeds hakeriger en ook leek 

er meer speling in de aandrijfl ijn te komen, 
wat de lastwisselingen minder vloeiend 
maakte. 
“Hij voelt nogal uitgewoond aan”, stond er 
prompt in het logboek te lezen. Ging de pro-
bleemloze MT-07 aan het einde dan toch nog 
door de hoeven? Dat wakkerde de specula-
ties voor de demontage in de werkplaats aan. 
Temeer omdat hij ook een heel klein beetje 

vermogen was kwijtgeraakt. Ging de gunstige 
aanschafprijs dan uiteindelijk toch ten koste 
van de duurzaamheid?
Om meteen maar met de deur in huis te val-
len: De MT-07 mag dan wel goedkoop zijn, 
kwetsbaar of ondeugdelijk is hij zeker niet. 
Ondanks het wat hakerige schakelen hebben 
de tandfl anken en de schakelklauwen van de 
versnellingsbaktandwielen zich uitstekend >
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De drijfstanglagers liggen buiten de inbouw-
maat, gelden daarom als versleten en moeten 
vervangen worden. De loopsporen in het drijf-
stangoog zijn volgens Yamaha net als die op 
de zuigerpennen geen probleem.

gehouden. Op een paar lichte loopsporen op 
een schakelvork na was er aan de versnel-
lingsbak niks te ontdekken.

Ook de krukas en drijfstangen 
hebben goed stand gehouden. Het ietwat 
ongelijkmatige draagbeeld van de krukasla-
gers is verder geen reden tot bezorgdheid. 

De lagers vallen nog binnen de inbouwtole-
rantie. Een bedrijfstolerantie geeft  Yamaha 
net als bij de drijfstanglagers niet op. De 
loopsporen daarvan mogen gezien de kilo-
meterstand als normaal worden beschouwd. 
Aangezien ze echter buiten de inbouwtole-
rantie vallen, moeten ze vervangen worden 
(zie ook het kader ‘Yamaha neemt stelling’). 

Daarnaast vertonen een zuigerpen en het 
bijbehorende drijfstangoog wat sterkere 
loopsporen. Zelfs die zijn volgens  Yamaha 
echter geen probleem.
Verder bovenin het motorblok gaat deze 
positieve balans verder. De toestand van 
zuigers en cilinders is uitstekend. Grotere 
loopsporen zijn niet te vinden. Noemenswaar-
dige verbrandingsresten op de zuiger bodem 
in de vorm van oliekool evenmin.
De verbrandingskamers in de kop zien er 
derhalve eveneens goed uit. Het enige 
vermeldenswaardige zijn de licht verbrede 
uitlaatklepzittingen, waarin mogelijk ook de 

KOSTEN EN ONDERHOUD

Rijkosten over 50.000 kilometer

11,5 liter olie à € 14,20 € 163,30

3 oliefilters à € 11,33 € 33,99

1 luchtfilter à € 22,32 € 22,32

4 bougies à € 9,53 € 38,12

1 set achterremblokken à € 38,31 € 38,31

2 sets voorremblokken à € 65,61 € 131,22

1 kettingset € 124,10

Remvloeistof € 8,63

Kleinmateriaal en smeermiddelen € 101,03

Pakkingen € 53,49

Onderhoudskosten en reparaties € 1.122,84

Banden (incl. montage en balanceren) € 1.452,00

Benzine € 3.062,79

Totale rijkosten € 6.352,14

Rijkosten per km* 12,7 cent

* zonder afschrijving en vaste kosten 

Onderhoud en reparaties km-stand

Banden voor en achter vervangen, Conti RoadAttack 2 13.508 km

Remblokken voor vervangen, terugroepactie accukabel  23.692 km

Versnellingsindicatie zesde versnelling hapert  25.691 km

Banden voor en achter vervangen, Bridgestone T30  26.723 km

Bandenadvies, test veerelementen  28.410 km

Remblokken achter vervangen  29.145 km

Band achter vervangen, Pirelli Angel GT  32.328 km

Banden voor en achter vervangen, Dunlop Roadsmart III  40.324 km

gehouden. Op een paar lichte loopsporen op 
een schakelvork na was er aan de versnel-
lingsbak niks te ontdekken.

Ook de krukas en drijfstangen 
hebben goed stand gehouden. Het ietwat 
ongelijkmatige draagbeeld van de krukasla-
gers is verder geen reden tot bezorgdheid. 

De lagers vallen nog binnen de inbouwtole-
rantie. Een bedrijfstolerantie geeft  Yamaha 
net als bij de drijfstanglagers niet op. De 
loopsporen daarvan mogen gezien de kilo-
meterstand als normaal worden beschouwd. 
Aangezien ze echter buiten de inbouwtole-
rantie vallen, moeten ze vervangen worden 
(zie ook het kader ‘Yamaha neemt stelling’). 

De hoogte van de uitlaatnokken mag dan aan de limiet van de bedrijfs-
tolerantie zitten, maar de nokkenassen zien er gewoon goed uit.
De hoogte van de uitlaatnokken mag dan aan de limiet van de bedrijfs-
tolerantie zitten, maar de nokkenassen zien er gewoon goed uit.

De zuigers hadden geen moeite 
met de afstand. De zuigerbodem 
ziet er goed uit, bijna vlekkeloze 
loopvlakken op het hemd; alleen 
de zuigerpen vertoont duidelijke 
loopsporen.

>
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Net als de zuigers zijn ook de cilinders zeer 
gezond. Het kruisvormige patroon van de hoon-
sporen is nog perfect te zien.

De hoofdlagers laten op het iet-
wat ongelijkmatige draag beeld 
na normale loopsporen zien. Ze 
zitten nog aan de bovenkant van 
de inbouwtolerantie.

oorzaak ligt voor de iets lagere compressie-
druk aan het einde van de test. De kleppen 
een keer goed inschuren en de kop is weer fi t 
voor vele kilometers. Want ook de speling van 
de klepgeleiders zit in de groene zone. Ook 
de nokkenassen zijn prima in orde: de nokken 
voldoen aan de maat, de loopvlakken zijn 
onbeschadigd.

Als het gaat om opvallende zaken, 
dan betreft dat eerder dingen eromheen. 
Roestige boutkoppen of de afgebladderde 
lak van de achtervork, wat duidt op een vrij 
matige kwaliteit van coatings of nabehan-
delingen, zouden uiteindelijk op de gunstige 
aanschafprijs terug te voeren kunnen zijn. 
Eén ding staat namelijk vast: bijna geen 
andere motor biedt op dit moment zoveel 
waar voor z’n geld. En niet alleen de aan-
schafprijs is aangenaam, hetzelfde geldt ook 
voor de rijkosten. Het verbruik van gemid-
deld 1 op 22,7 is het op één na laagste van 
alle duurtestmotoren – let wel, na de Honda 
NC700S met zijn laagtoerige ‘halve auto-
motor’. Daarmee is het verbruik al net zo 
blij makend als de zuinige omgang met de 
voordelige slijtagedelen. In dat plaatje pas-
sen ook de lage kosten van de beurten, die 
zonder slijtagedelen tussen 187 en 260 euro 
lagen. Alleen de 40.000-beurt, waarbij voor 
het eerst de klepspeling moet worden gecon-
troleerd – stellen was niet nodig! – vormt met 
608 euro een uitschieter naar boven.

Het zat er al aan te komen: de 
BMW R1200R kon maar kort genieten van 
zijn gedeelde eerste plaats in de erelijst, 
samen met de Honda CBR600F. De brutale 
MT-07 neemt die plek nu over. 

…tegen de versleten drijfstanglagers.
Yamaha hecht bij motorbloklagers zeer veel waarde aan absolute pre-
cisie en daarom wordt geen slijtagetolerantie gegeven op dit kritische 
punt. Hier geldt de inbouwspeling-tolerantie als maatstaf en daarom 
begint meteen daarna het rode gebied.

…tegen de loopsporen op een van de zuigerpennen.
De loopsporen op de zuigerpen en het drijfstangoog zien we als pro-
bleemloos. Deze onderdelen kunnen zonder meer weer gebruikt worden.

…tegen de corrosiesporen aan de swingarm en bouten, en de los-
latende coating van frame en swingarm.
Yamaha wijst in de gebruiksaanwijzing alle klanten op het juiste onder-
houd bij rijden in pekel. Ook kunnen agressieve schoonmaakmiddelen 
hier een rol spelen. Wat betreft de loslatende coating: de kettinggeleider 
op de swingarm is enigszins fl exibel, dus als daar vuil onder komt, dan 
werkt deze combinatie als een slijpmiddel, wat door de coating heen 
kan gaan.

…tegen de te zachte demping van de veerelementen.
Hier hebben we vanuit de markt geen klachten over gehad. Leggen jullie 
als motorblad de lat voor een goedkope middenklasser misschien iets 
te hoog?

…tegen de defecte versnellingsindicator.
Dat is bekend. Er is ook al een oplossing in de vorm van een gewijzigde 
versnellingsbaksensor. De dealers zijn geïnformeerd.

…tegen het vorstgevoelige contactslot.
Deursloten van auto’s bevriezen in de winter ook.

…tegen het door sommige lezers genoemde vastcorroderen van 
de achterasmoer.
Het aanhaalmoment van de achteras ligt in newtonmeters in de 
drie cijferige getallen; dat wil zeggen dat je hier al een heel hoog los-
breekmoment hebt. Hier is het aan te bevelen alleen met professio-
neel kwaliteitsgereedschap te werk te gaan, dan werkt het gewoon.

De Yamaha-afgevaardigden bekijken verheugd het in goede 
staat verkerende inwendige van de paralleltwin.

YAMAHA NEEMT STELLING

>
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MOTOPLUS DUURTEST RANGLIJST
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1 Zonder waardevermindering en brandstofkosten; 2 gemiddeld verbruik over 50.000 km; 3 catalogusschatting; 4 afwijkend werkplaatsbezoek; 5 beoordeeld: maatvoering, slijtage, slijtage vervangings  onderdelen; 
* testen zijn voor MotoPlus-abonnees gratis en voor niet-abonnees tegen betaling in te zien via ons digitaal archief op www.motoplus.nl 

Deze ranglijst geeft een overzicht van de duurtesten die  MotoPlus 
de laatste jaren heeft uitgevoerd. Er kunnen maximaal 100  punten 
worden verdiend, verdeeld over vijf criteria. De kosten per kilo-
meter worden gevormd door de inspectie kosten en de uit gaven aan 
vervangings- en slijtage onderdelen, banden en ketting sets. Bij het 

benzine verbruik wordt het gemiddelde over de 50.000 duur test-
kilometers vermeld. De waardevermindering is gebaseerd op een 
catalogusschatting en staat in verhouding tot de nieuw prijs aan 
het begin van de test. Afwijkend werk plaats bezoek leidt telkens tot 
1 punt aftrek. Pech onderweg wordt met 5 punten aftrek bestraft. 

Yamaha MT-07
 

BMW R1200R
 

Honda CBR600F
 

Harley-Davidson  
Road King  

Honda NC700S
 

Suzuki V-Strom 
1000 ABS  

Yamaha XJ6 
 Diversion  

Triumph Tiger  
800XC  

Yamaha MT-09
 

Honda Crosstourer
 

Honda CBF1000
 

Suzuki Bandit 
1250S  

Suzuki Gladius
 

Yamaha XT1200Z 
Super Ténéré  

Triumph Sprint ST
 

BMW K1200S
 

Kawasaki ER-6f
 

Triumph Trophy SE
 

Yamaha YZF-R1
 

Ducati Multi strada 
1200 S  

KTM 1190  
Adventure  

Suzuki GSX-R1000
 

BMW F800S
 

BMW R1200GS LC
 

Honda Fireblade
 

Victory Hammer S
 

Triumph Daytona 
675  

Aprilia NA850 
Mana  

BMW S1000RR
 

Kawasaki ZZR1400
 

Triumph Thunder-
bird  

KTM 690SM
 

Aprilia RSV4R
 

Kawasaki Z1000 
ABS  

Buell  Lightning 
XB12S  

Suzuki Intruder  
M1800R  

Maximum puntenaantal 25 5 10 30 30 100

1 Yamaha MT-07 6,6 22 4,4 5 44 6 1/0 29 25 87  3/2017

2 BMW R1200R 7,8 20 5,6 5 42,2 6 0/0 30 25 86  1/2017

2 Honda CBR600F 8,3 19 5,8 5 45 6 0/0 30 26 86  18/2013

4 Harley-Davidson Road King 7 21 6,5 3 25 10 3/0 27 24 85  23/2008

4 Honda NC700S 6,5 22 4 5 49 4 2/0 28 26 85 21/2014

6 Suzuki V-Strom 1000 ABS 7 21 6,4 3 45,5 5 2/0 28 27 84  9/2016

6 Yamaha XJ6 Diversion 7,6 20 5,4 5 41 7 3/0 27 25 84  3/2011

8 Triumph Tiger 800XC 6,6 22 5,8 5 39 7 4/0 23 23 83  6/2013

9 Yamaha MT-09 8,3 19 5 5 46,4 5 4/0 26 26 81 15/2016

10 Honda Crosstourer 7,7 20 6,8 2 39 7 3/0 28 24 80  24/2013

11 Honda CBF1000 7,5 20 6,4 3 43 6  1/1 24 25 78  19/2007

11 Suzuki Bandit 1250S 10,6 14 6 4 46 5 2/0 28 27 78  6/2009

11 Suzuki Gladius 10 15 5 5 43 6 1/0 29 23 78  7/2011

11 Yamaha XT1200Z Super Ténéré 7,9 20 6,3 3 42 6 4/0 26 23 78  4/2012

15 Triumph Sprint ST 9,5 16 6,5 3 45 5 4/0 26 26 76  4/2007

16 BMW K1200S 9,5 16 6,6 3 44 6 5/0 25 25 75  22/2006

16 Kawasaki ER-6f 8,2 19 5 5 46 5 5/0 25 21 75  9/2008

18 Triumph Trophy SE 6,2 22 6,1 4 48,8 4  5/1 20 23 73  3/2015

18 Yamaha YZF-R1 10,6 14 6,8 2 44 6 1/0 29 22 73  2/2009

20 Ducati Multistrada 1200S 11,8 12 7,4 1 41,9 7 5/0 25 26 71  3/2013

20 KTM 1190 Adventure 7 21 6,3 3 43,9 6  10/1 15 26 71  11/2015

22 Suzuki GSX-R1000 11,4 13 5,9 4 47 5 5/0 25 23 70  23/2007

23 BMW F800S 8,7 18 4,8 5 42 6  4/1 21 18 68  3/2008

23 BMW R1200GS LC 6,5 22 5,7 5 42 6  5/1 20 15 68 17/2014

23 Honda Fireblade 12,9 10 6,1 4 45 5 3/0 27 22 68 21/2009

23 Victory Hammer S 10,2 15 6,1 4 48,5 4  3/1 22 23 68  9/2013

27 Triumph Daytona 675 11,1 13 5,7 5 42 6  8/1 17 26 67 19/2008

28 Aprilia NA850 Mana 8,6 18 5,3 5 50 4 4/0 26 13 66  3/2010

28 BMW S1000RR 11,4 13 6,4 3 41 7 7/0 23 20 66  6/2012

28 Kawasaki ZZR1400 13,1 9 6,9 2 44 6  4/1 21 28 66  5/2008

31 Triumph Thunderbird 9,6 16 6,2 4 42 7  8/1 17 21 65  7/2012

32 KTM 690SM 12,3 11 4,6 5 44 6  7/2 13 23 58 23/2009

32 Aprilia RSV4R 12,9 10 8,2 0 46 5 10/0 20 23 58 20/2012

34 Kawasaki Z1000 ABS 17,7 0 6,3 3 44,7 6  3/1 22 25 56  1/2013

35 Buell Lightning XB12S 12,9 10 5,5 5 41 7  6/2 14 18 54  1/2007

36 Suzuki Intruder M1800R 11,3 13 6,7 2 48 4  4/4 6 18 43 18/2009
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IDEAAL VOOR KLEINERE 
 RIJDERS
In maart vorig jaar heb ik eindelijk mijn MT-07 bij 
Stord Speedshop in Noorwegen kunnen  ophalen. 
Noorwegen inderdaad, want daar wonen wij sinds 
8 jaar. Een fantastisch motorland, waar je heerlijk 
langs de bochtige fjorden kunt rijden en genieten 
van slingerwegen in de bergen. Wat een heer-
lijke motor, stuurt fantastisch. Ik had hiervoor 
een GPZ500, ook een heerlijke motor, met als 
voordeel dat hij vrij laag was. Ik ben 1.62 meter 
lang en heb korte benen, dus dat was perfect. We 
gingen eigenlijk voor mijn man naar een motor 
kijken, een  Tracer 900, en ik vroeg voor de gein of 
ze ook een motor voor mij hadden. De MT-07, en 
ik was meteen verkocht. Niet veel later hadden we 
dus een motor voor mij gekocht in plaats van voor 
mijn man… 

Achteraf bleek de Yamaha toch iets hoger dan 
ik dacht, want toen ik moest stoppen op een 
wat oneffen ondergrond had ik toch het idee dat 
ik hem minder onder controle had dan de GPZ. 
Tijdens mijn tweede rit ging ik dan ook op een 
ferry onderuit met de motor. Gelukkig niet veel 
schade, maar balen was het wel. Daarna hebben 
we de voorvork verlaagd en een verlagingsset 
voor de achtervering gemonteerd. Ook heb ik 
nieuwe motorlaarzen met een verhoogde binnen-
zool gekocht (Daytona Lady Star). Nu stuurt hij 
geweldig, zeker hier in Noorwegen. Wel jammer 
dat de zomers in Noorwegen wat kort zijn en dat 
er al snel sneeuw in de bergen ligt. Ook mijn zoon 
heeft inmiddels zijn motorrijbewijs en nu rijden 
we gezellig met drie motoren achter elkaar aan. 
Onze dochter zit nog liever achterop, maar volgt 
waarschijnlijk ook nog wel.

Susan Mosman, Odda, Noorwegen 

LEZERSERVARINGEN

OP WEG NAAR DE 50.000 KM
Het begon allemaal met een testritje op de MT-07 bij een motorzaak in 
de buurt. Ik reed op dat moment een Suzuki GSN Bandit 600 en was na 
twee jaar toe aan wat anders. Het moest een motor zijn die er vooral 
modern uitzag, eentje die het liefst sneller was dan mijn huidige motor, 
maar bovenal leuker was om te rijden. Wat me direct al opviel bij het 
wegrijden is dat de motor erg licht stuurt en van richting te verande-
ren is alsof je op een fiets zit. In eerste instantie was ik niet enthousi-
ast over de trekkracht bovenin, maar dat bleek al snel een verkeerde 
gedachte! Ik kwam nu eenmaal van een viercilinder uit 1995. Daar kwam 
ik achter toen ik in een straat keerde en vol op het gas ging. Wauw, 
hier draait het dus om: koppel onderin! Niet dat het een kanon is, maar 
hij gaat leuk van de plek na een goede draai aan de gashendel. Ik was 
verkocht en een maandje later stond er dan ook een bijna gloed nieuwe 
 Yamaha MT-07 voor de deur (bouwjaar 2014, gekocht met 350 kilo-
meter op de teller).

Qua opties heb ik geprobeerd de MT-07 zo origineel mogelijk te houden. 
Zo koos ik voor een titanium uitlaatsysteem van Akrapovic met een-
zelfde korte demper als het origineel, maar met een betere sound. Met 
het oog op reizen kocht ik de originele side-bags van Yamaha en een 
12V-aansluiting (de aansluiting hiervoor zat af-fabriek al gemonteerd 
onder de tank). Tenslotte heb ik een matzwart schermpje erop gezet om 
de 12V-socket uit het zicht te houden en de onafgewerkte ruimte boven 
de koplamp wat te verbergen. Die onafgewerkte ruimte is in mijn ogen 
ook het enige waar ze het bij de MT-07 een beetje hebben laten liggen, 
maar kom op hé, wat wil je voor een ‘budgetfiets’ als deze. Het mat-
zwarte schermpje stak qua kleur het minst af bij mijn ‘matt-grey’ versie 
en is uiteraard voorzien van het logo met de gekruiste stemvorken, 
purist die ik ben. Na een goede 34.000 kilometer kan ik al een aardige 
balans opmaken. Het blijft een enorm speelse, soepel sturende fiets, 
met voldoende pit. Hij rijdt zuinig als je dat wilt, 1 op 23 is makkelijk 
haalbaar! En je hebt er geen hoge kosten aan qua onderhoud. Vooral in 
het begin verbaasde ik me (lees: toen hij nog geen vies weer had gezien) 
hoeveel complimenten ik van bekenden en onbekenden kreeg over het 
uiterlijk van de MT. Het blijft ook een sportieve en hippe motor om te 
zien. Het is een fijne motor, die geen enkele moeite heeft om uit zijn 
comfortzone te komen om kilometers te maken op de snelweg. In dat 
geval moet je de wind natuurlijk wel voor lief nemen. Ik hoop zelf in elk 
geval net als jullie zeker 50.000 kilometer op de teller te zetten en wie 
weet zelfs het dubbele, ik krijg in elk geval geen genoeg van de MT-07.

Angelo Commelin

Lees verder op de volgende pagina’s
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EEN AANRADER
Sinds juni 2016 ben ik in het bezit van 
een destijds nieuwe Yamaha MT-07 en 
inmiddels staat er 10.658 kilometer op 
de teller. Het is een 35 kW-uitvoering, 
aangezien ik 20 jaar ben en een A2-rij-
bewijs heb. Ik rij de MT voornamelijk 
in het woon-werkverkeer, aangezien ik 
geen auto heb. Ik ben zeer tevreden 
over mijn MT, echte minpunten zijn er 
niet. Wel bleef de MT in de inrijperiode 
(dus voor de 1.000 km-beurt) weleens 
in een versnelling hangen tijdens het 
opschakelen. Daarnaast rijd ik ook 
motor voor de beleving en dat was er 
voor mij niet met de standaard uitlaat. 
Dat heb ik inmiddels opgelost met een 
Akrapovic-uitlaat. Klinkt top! Verder 
heeft de MT mij nog nooit laten staan, 
ondanks dat ik er ook weleens bij tem-
peraturen van -5 graden op zit. Zeker 
een aanrader, deze MT-07!

Rick den Uil

Ik ben een Japanse vrouw, die woont en 
werkt in Tokyo, en ik heb inmiddels 35 jaar 
motorervaring. Mijn MT-07 kocht ik in juli 
2016 bij Goedhart Motoren in Bodegraven, 
met als doel een toer van twee weken naar 
Italië, goed voor dik 4.000 kilometer. Tijdens 
die toer gaf ik mijn MT-07 al snel de bijnaam 
‘Hurricane Bee’. Maar het verhaal begint 
eigenlijk al een jaar eerder, in juli 2015. 
Samen met mijn Nederlandse vriend was ik 
bij dezelfde motorzaak om naar een nieuwe 
motor voor mij te gaan kijken. Aangezien ik 
van september tot en met juni in Japan werk, 
is de zomer de enige periode waarin het voor 
mij mogelijk is om buiten Japan te reizen. 
Dus in juli 2015 moest ik in feite op zoek naar 
de motor waarmee ik de volgende zomer 
zou kunnen gaan toeren. Met 1.50 meter ben 
ik erg klein, dus het aanbod is voor mij erg 
beperkt. Na meerdere motoren geprobeerd 
te hebben, bleek de MT-07 de best passende 
motor voor mij. Maar het originele zadel 

GOED TE PERSONALISEREN
Ik viel in eerste instantie puur op de looks van de MT-07. Eigenlijk had ik 
de keuze al gemaakt voordat ik überhaupt een testrit had gemaakt, maar 
na de testrit was ik helemaal verkocht en stond de Yamaha al vrij snel bij 
mij op de stoep te stralen. Nu, negen maanden en 15.000 kilometer verder, 
kan ik deze motor zeker aanraden aan alle A2- en A-bestuurders! De MT-07 
is erg licht, waardoor je lekker snel optrekt en makkelijk door de bochten 
stuurt. Door de ontspannen zithouding zijn langere trips ook geen pro-
bleem en de bagage mogelijkheden zijn ook goed. We hebben in onze groep 
een aantal MT-07-rijders, en het leuke ervan is dat er geen één hetzelfde 
uitziet. Je kunt deze motor op zoveel manieren persoonlijk maken.

Joyce Bosman

METEEN VERLIEFD
Samen met mijn vader ga ik geregeld 
langs motorzaken, en zo kwam ik ook 
voor het eerst in aanraking met de 
 Yamaha MT-07. De eigenaar nam ons 
mee naar de werkplaats, hij had daar 
‘iets moois’ staan vertelde hij. We liepen 
naar binnen en daar stond hij. Een prach-
tige motor, perfecte kleurencombinatie, 

alles klopte eraan. Mijn eerste indruk was 
gelijk: ‘wauw, wat een motor!’. 

Op internet las ik lovende woorden over 
deze motor. Twijfel was er al snel niet 
meer, en hoezeer ik ook aan mijn eigen 
motor gehecht was, ik voelde dat dit hem 
was. Hier zou ik veel meer rijplezier mee 
krijgen, mooie ritten mee kunnen maken, 
dit was het… ik was verliefd. 

Toen ik voor het eerst met de motor ging 
rijden, kwamen alle verwachtingen uit. 
Wat een beest van een motor. Hij rijdt 
heel soepel, heeft een prachtig ver-
mogen, en het allerbelangrijkste: ik voel 
me er meer dan veilig op. Deze motor 
geeft me energie. Ik verheug me heel erg 
op het komende nieuwe motorseizoen, 
waarin ik de motor nog beter wil leren 
kennen.

Alida Lamberts 

was toch nog te hoog voor me, want ik kon 
vanuit het zadel nauwelijks met mijn voeten 
bij de grond komen. Ik heb de verkoper bij 
de motorzaak gevraagd of ze het zadel en 
het bodywork van de motor zo laag mogelijk 
konden maken om comfortabel en met vol-
doende vertrouwen te kunnen rijden. 
Afgelopen zomer keerde ik terug naar Neder-
land en mijn MT-07 was klaar om op pad te 
gaan! Ze hadden fantastisch werk geleverd 
door de complete hoogte voldoende te ver-
lagen voor mijn korte benen. Na een testritje 
wist ik dat het goed zat. Op 6 juli vertrokken 
we uit Leiden richting Crema in het noorden 
van Italië, waar familie van mijn goede vriend 
woont. 
Zoals de meesten waarschijnlijk wel weten is 
de MT-07 een erg lichte en compacte motor. 
In stadsverkeer merk je nog niet veel van 
de kracht die er in zit, maar dat komt er op 
de snelweg wel uit. Bovendien is hij dan, 
ondanks het lage gewicht, erg stabiel en lijkt 
hij soms wel sterker dan een 700. Natuurlijk 
is het geen sportfi ets, maar een uitgesproken 
toermotor is het ook niet. De MT-07 heeft 
misschien wel iets van beide. Het is in ieder 
geval perfect voor een motorrijder zoals ik 
die van lange toerritten houdt, maar het af 
en toe ook leuk vindt om even lekker gas 
te geven. 
Na vertrek in Leiden ging het vlot via Duits-
land en Zwitserland naar Italië. We reden 
dagetappes van zo’n 400 kilometer en op de 
derde dag kwamen we aan in Crema. Dat is 
een van de oudste steden van Italië en het 
is er prachtig. Een Italiaanse vriend nam me 
mee naar de bergen en daar was het fantas-
tisch motorrijden. Je hoeft de MT-07 op die 
bochtige wegen niet eens nadrukkelijk te 
sturen, alleen het verplaatsen van je gewicht 
is vaak al voldoende. 

Na Crema ging de reis naar Bologna. Ook in 
Italië rijden ze, net als in Duitsland, hard op 
de snelweg en daar heeft de MT-07 ook geen 
moeite mee. In Duitsland kwam ik tot 166 km/
uur en in Italië tot 168 km/uur, mijn record! 
In mijn verbeelding was ik een bij die door de 
storm vliegt en overal heen vliegt waar ze 
wil. Daar ben ik mijn MT-07 ook ‘Hurricane 
Bee’ gaan noemen. 
Het weer was alle dagen goed, behalve op 
de dag dat we van Bologna naar Loreto, in 
het oosten van het land, reden. Ik wist dat 
het geen pretje zou zijn om met de harde 
wind en regen te gaan rijden, maar ik bleef 
bij het plan om naar het oosten te rijden. 
Maar ik was toch wel een beetje bang, ook 
al was het maar een ritje van 250 kilometer. 
In het verleden heb ik wel veel met slecht 
weer gereden, maar de motoren waarop ik 
dat deed waren veel groter en zwaarder dan 
de MT-07. Maar hij had weinig moeite met de 
sterke wind en de regen en bleef steeds keu-
rig in het spoor. Dat was nogal een opluchting 
voor me! 
Na twee weken vakantie ging het via Zwit-
serland weer terug naar Leiden. Het was 
heerlijk om daar door de bergen te rijden 
en veel andere motorrijders te ont moeten. 
Mijn MT-07 heeft er in ieder geval veel 
complimenten gekregen. En terecht, want 
hoe  langer ik met de motor reed, hoe meer 
ik ervan ging houden. Het vermogen is meer 
dan voldoende en hij stuurt erg licht en mak-
kelijk. Mijn ‘Hurricane Bee’ was de beste part-
ner voor mijn zomervakantie van afgelopen 
jaar. Op naar de volgende!

Moko Igarashi, Tokyo, Japan

Na Crema ging de reis naar Bologna. Ook in 

MIJN ‘HURRICANE BEE’

ERG POSITIEF! 
Ik heb de MT-07 nu twee jaar 
in mijn bezit en ben erg posi-
tief! De Yamaha stuurt lekker 
licht, stuurt goed en heeft een 
mooi en hard geluid met de 
Akrapovic-uitlaat die ik erop 
heb gezet. Verder heb ik de 
originele kenteken plaat houder 
vervangen door een korter 
exemplaar met mooie com-
pacte LED-knipperlichten. 
Dat is toch wel een must en 
het maakt de MT-07 in mijn 
ogen ook af. Een minpuntje 
is wel het rijden met iemand 
achterop, daar mist de 
 Yamaha dan net even de trek-
kracht voor.

Nick de Kinkelder
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