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DARK
 

Ontdek ‘The Dark Side of Japan’

Met de lancering van de iconische MT-09 in 2013 
luidde Yamaha een gloednieuw tijdperk in de 
motorfietswereld in. De filosofie van de Dark Side 
of Japan wordt nu algemeen erkend en vormt de 
kern van een groeiende gemeenschap van rijders.

Het symboliseert de sterke band met de Japanse 
oorsprong van Yamaha en vertegenwoordigt 
onze kernwaarden van opwinding en sensatie met 
betrekking tot uitstekende prestaties, terwijl het de 
onconventionele houding van MT-rijders als echte 
Masters of Torque (MT) benadrukt.

In 2021 heeft Yamaha het agressieve en streetwise 
imago van de MT naar een hoger niveau getild met 
de geheel nieuwe MT-09 SP, MT-09 en MT-07.

De MT-09 SP is het nieuwste meesterwerk dat uit de 
duisternis is voortgekomen. Met exclusieve op R1M 
geïnspireerde kleuren, premium wielophanging en 
Cruise Control, is de ultieme 3-cilinder Hyper Naked 
klaar om te inspireren en te prikkelen.

De MT-09 heeft een 889 cc CP3-motorblok dat 
voldoet aan de EU5-norm en levert een hoger 

koppel bij lagere toerentallen, waardoor je nog 
explosievere acceleratie en sterkere prestaties op 
de weg krijgt.

De MT-07 heeft een opvallende carrosserie van 
de ‘next generation’ met een kenmerkende 
Y-vormige LED-voorkant, een LCD-dashboard en 
hoogwaardige remmen, de nieuwe MT-07 is het 
ultieme Hyper Naked middengewicht. Ondek de 
donkere kant van Japan. Het draait allemaal om 
attitude.



  



 

Speed of Darkness.

 

Zodra je kennis hebt gemaakt met de ultieme 
prestaties van de MT-10 SP, heb je onmiddellijk 
door dat je bent toegetreden tot The Dark Side 
of Japan.

Deze speciale uitvoering van de MT-10 is 
uitgerust met een geavanceerd elektronisch 
veersysteem (ERS) van Öhlins, voor de best 
mogelijke controle, met een exclusief full colour 
TFT instrumentenpaneel en gespoten in een 
unieke kleurstelling.

Met het Traction Control Systeem (TCS), de 
Assist en Slipper Clutch (A&S) en het Quick 
Shifter Systeem (QSS) heb je de technologie in 
handen om het brute vermogen van deze 998 cc 
motor te temmen. Het forse lineaire koppel in 
combinatie met de uitstekende wendbaarheid 
van het chassis maken van de MT-10 SP dé 
ultieme Hyper Naked.  
 
Yamaha MT-10 SP - Speed of Darkness
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Öhlins volledig instelbaar elektronisch 
veersysteem (ERS)
Het chassis van de MT-10 SP met korte wielbasis is 
uitgerust met een volledig instelbaar elektronisch 
veersysteem van Öhlins.

Door zich automatisch aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden, geeft deze 
ophanging je de best mogelijk controle over jouw 
motorfiets tijdens accelereren, remmen en het 
nemen van bochten.

TFT (Thin Film Transistor) 
instrumentenpaneel
Om zijn positie als de ultieme Hyper Naked te 
benadrukken, wordt de MT-10 SP geleverd met 
het allermodernste TFT (Thin Film Transistor) 
instrumentenpaneel.

Dit uiterst geavanceerde ontwerp is 
technologisch het meest vooruitstrevende 
instrumentenpaneel in zijn klasse, en is voorzien 
van een full colour, multifunctioneel display dat 
een schat aan informatie biedt.

Elektronische regeltechnologie
Voor de beste rijbeheersing is de MT-10 SP 
uitgerust met een Yamaha Chip Controlled-
Throttle (YCC-T) en de eenvoudig in te stellen 
Cruise Control voor snelheden boven de 50 km/u. 

Voor verschillende rijomstandigheden biedt het 
Yamaha D-MODE systeem drie bedrijfsmodi, die 
geschikt zijn voor rustig, normaal en sportief 
rijgedrag.

‘CP4’ viercilinder crossplane motorblok
De 998 cc ‘CP4’ viercilindermotor is voorzien 
van een speciaal ontworpen inlaat-, uitlaat- en 
brandstofsysteem. Deze zorgen ervoor dat de 
MT-10 SP een hoog en lineair koppel heeft in het 
lage- en middentoerengebied.

Met een onregelmatig ontstekingsinterval 
van 270° - 180° - 90° - 180°, biedt het krachtige 
crossplane motorblok een lineair koppelverloop 
en een onmiddellijke respons.

Traction Control Systeem (TCS), Quick 
Shifter Systeem (QSS), Assist en Slipper 
Clutch (A&S)
Het inschakelbare Traction Control (TCS) Systeem 
van de MT-10 SP kent drie interventieniveaus, 
zodat je altijd een soepele wegligging hebt in 
wisselende omstandigheden.

Met het Quick Shifter Systeem (QSS) kun je 
zonder koppeling met volgas opschakelen en voor 
nauwkeurige controle tijdens het accelereren en 
afremmen is de motor voorzien van een compacte 
Assist en Slipper Clutch (A&S).

Korte wielbasis van 1400 mm voor ultieme 
wendbaarheid
Het compacte en lichtgewicht chassis van de 
MT-10 is afgeleid van het bekroonde R1 design. 

Voor uitstekende wendbaarheid met lichte en 
neutrale handling is dit nieuwe toonaangevende 
model voorzien van fijn afgestelde geometrische 
settings en een ultrakorte wielbasis van slechts 
1.400 mm, waardoor het één van de meest 
compacte motoren is in de 1.000 cc-klasse.

Rechte zitpositie met ‘Mass-Forward’ 
silhouet
De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel 
en de voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor je optimaal 
gebruik kunt maken van het lineaire koppel.

En om het dynamische ‘Mass Forward’ design 
te benadrukken, is ook het vlaggenschip van de 
Hyper Naked serie voorzien van de karakteristieke 
zijkappen voor de luchtinlaat en een hoge 
brandstoftank.

Lichtgewicht aluminium Deltabox frame
Het topmodel van de Hyper Naked serie is 
voorzien van een lichtgewicht aluminium 
Deltabox chassis en een extra lange, opwaarts 
gerichte aluminium swingarm voor een optimale 
balans tussen sterkte en torsiestijfheid.

Dit van de YZF-R1 afgeleide ontwerp biedt 
ongekende rijeigenschappen met Yamaha’s 
fameuze rechtuit stabiliteit en wendbaarheid in 
bochten.
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Ray of Darkness.

 

Vermogen. Koppel. Wendbaarheid. De MT-10 is dé motorfiets die je altijd al wilde 
hebben en is veruit de krachtigste Hyper Naked ooit. De tijd voor ‘The Next Level 
of Darkness’ is nu aangebroken.

Je hebt al heel wat kilometers gereden. Dus je weet precies wat je wilt. Veel 
vermogen en messcherp bochtenwerk! En een natuurlijke zitpositie waardoor je 
jezelf op ieder soort wegdek thuis voelt. Ervaar de Ray of Darkness met de MT-10.

De MT-10 biedt je ultieme power, toonaangevende rijeigenschappen en totale 
beheersing. Aangedreven door een 998 cc crossplane motorblok, speciaal 
ontwikkeld voor extra koppel in het lage- en middentoerengebied. Door gebruik 
te maken van een speciaal ontworpen lichtgewicht aluminium Deltabox chassis 
met een ultrakorte wielbasis, heeft de berijder een natuurlijke ‘Mass Forward’ 
rijhouding. 
 
Yamaha MT-10 - Ray of Darkness

‘CP4’ viercilinder crossplane motorblok
De 998 cc vloeistofgekoelde ‘CP4’ viercilinder is 
voorzien van een geavanceerd inlaat-, uitlaat- en 
brandstofsysteem die voor een hoog en lineair 
koppel in het lage- en middentoerengebied 
zorgen.

Met een onregelmatig ontstekings-interval 
van 270° - 180° - 90° - 180° biedt deze krachtige 
Crossplane ‘CP4’ krachtbron een lineair 
koppelverloop, een onmiddellijke reactie en 
nauwkeurige controle.

Rechte zitpositie met ‘Mass Forward’ 
silhouet
De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel 
en de voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor je optimaal 
gebruik kunt maken van het lineaire koppel.

En om het dynamische ‘Mass Forward’ design te 
benadrukken, is ook het vlaggenschip van de MT-
serie voorzien van de karakteristieke zijkappen 
voor de luchtinlaat en een hoge brandstoftank.

Traction Control Systeem (TCS), QSS, 
Assist en Slipper Clutch (A&S)
Het inschakelbare Traction Control Systeem (TCS) 
van de MT-10 kent drie interventieniveaus, zodat 
je onder alle omstandigheden van een soepele 
wegligging profiteert.

Met het Quick Shifter Systeem (QSS) kun je 
zonder koppeling met volgas opschakelen en voor 
nauwkeurige controle tijdens het accelereren en 
afremmen is de motor voorzien van een compacte 
Assist en Slipper Clutch (A&S).

Elektronische regeltechnologie
Voor de beste rijbeheersing is de MT-10 uitgerust 
met een Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) 
en de eenvoudig in te stellen Cruise Control voor 
snelheden boven de 50 km/u.

Het Yamaha D-MODE systeem biedt 
drie bedrijfsmodi voor verschillende 
rijomstandigheden en de 12V outlet is geschikt 
voor diverse accessoires.

Ice Fluo
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Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha MT-model. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Slip-on titanium uitlaatdemper 
90798-34001-00

Billet kettingwielafdekking
B67-FFSPC-00-00

Billet haken voor 
achterwielstandaard
2CR-F71A0-00-00

Volledige radiatorafdekking
B67-FRADC-10-00

Oliekoelerbeschermer
B67-FCPTE-00-00

Kentekenplaathouder
B67-FLPH0-00-00

Billet koppelingshendel
B67-F3912-00-00

Gilles remhendel
1RC-F3922-10-00

Stuurversteller
B67-FHBRS-00-00

Kettingbeschermer
B67-FCHNC-00-00

Steunen voor zachte zijtassen
B67-FSSBS-00-00

Billet stuuruiteinden
B67-FHBED-00-00

Zijstandaardverbreder
B67-FSTEX-00-00

Tankpad
B9T-FTPAD-00-00

Comfortabel designzadel
B67-247C0-01-00

Sportscherm
B67-F83J0-01-00

Voorasbescherming
B67-FFAXP-00-00

Achterasbescherming
B67-FRAXP-00-00

Set handbeschermers
B67-F85F0-10-00

Windscherm
B67-F83M0-00-00

Achterdrager
1RC-248D0-02-00

Kettingspanner
B67-FCHAD-00-00

Carterbeschermer links
B67-FCLCP-00-00

Topkoffer City van 50 liter
34B-F84A8-10-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Carterbeschermer rechts
B67-FCRCP-00-00

GPS-houder
1RC-234A0-11-00

Centrale kroonplaatmoer
B67-FYNUT-00-00

MT-10 Sport-pakket

Roep de ziel van de Dark Side of Japan op met het Sport-pakket voor de MT-10.  
Het Sport-pakket is gemaakt om je met je MT-10 een meeslepende ervaring te geven en het trekt de aandacht doordat de originele 
accessoires je motorfiets een krachtige uitstraling geven. 
De uitlaat van Akrapovič maakt van het toch al aantrekkelijke uitlaatgeluid een auditief genot. Hadden we de strakke uitstraling, de 
verbeterde prestaties en de vermindering van het gewicht al genoemd? Die kunnen ook worden toegeschreven aan de uitlaat. 

MT-10



 

Challenge the Darkness.

 

The Dark Side of Japan slaapt nooit. Dat 
is de inspiratie achter elke Yamaha MT. En 
de exclusieve MT-09 SP is het nieuwste 
meesterwerk dat uit deze duisternis 
tevoorschijn is gekomen. Met exclusieve op 
de R1M geïnspireerde kleuren, premium 
wielophanging en Cruise Control, is de ultieme 
driecilinder Hyper Naked klaar om te inspireren 
en te prikkelen.

De 889 cc EU5 CP3-motor produceert zelfs 
nog meer lineair koppel bij lagere toerentallen 
voor geweldige acceleratie, terwijl de R1-
type 6-assige IMU en hellingshoekgevoelige 
elektronische hulpmiddelen je nauwkeurige 
controle geven op zowel nat als droog 
wegdek. En met een volledig instelbare 41 
mm voorvork en een hoogwaardige Öhlins 
achterschokdemper voelt het compleet nieuwe 
chassis doortastender dan ooit.

Naast de exclusieve Icon Performance-kleuren 
is de MT-09 SP uitgerust met een speciaal 
dubbel gestikt zadel voor ultiem comfort. De 
geborstelde geanodiseerde swingarm, het 
geanodiseerde zwarte stuur en hendels en 
helder getinte remreservoirs dragen allemaal bij 
aan de premium look-and-feel van het model.

MT-09 SP
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Speciale SP-kleuren
De speciale kleuren van de SP verwijzen 
rechtstreeks naar de exclusieve Icon Performance-
afwerking van de R1M, terwijl de hendels, het 
stuur, het aandrijftandwiel, de voorvork en meer 
een zwarte DLC-coating krijgen.

Verder is de swingarm afgewerkt met 
geanodiseerd geborsteld aluminium. Dit verhoogt 
zowel de kwaliteit als de look-and-feel van dit 
eersteklas model.

Dubbelgestikt zadel
Het stijlvolle contrasterende stiksel verbetert de 
look-and-feel van de motorfiets. Zodra je erop 
stapt, voelt het alsof de motorfiets perfect past.

De vormen van onderdelen zoals de 
brandstoftank en het zadel zijn verfijnd door 
middel van herhaalde Kanno Hyoka (evaluatie 
van motorprestaties op basis van de percepties 
en feedback van testrijders) om je het gevoel te 
geven één te zijn met de machine.

Hoogwaardige volledig instelbare 
wielophanging
De volledig verstelbare KYB-voorvork is voorzien 
van afzonderlijke compressiedemping bij hoge 
en lage snelheid waarmee je uitgebreidere 
instellingen kunt kiezen. De buizen van 41 mm zijn 
voorzien van een DLC-coating voor uitstekende 
glijeigenschappen en een hoogwaardige 
uitstraling.

De achterkant is voorzien van een Öhlins-
schokdemper om de MT-09 SP een 
toonaangevend wielophangingspakket te geven.

Cruisecontrolsysteem
De elektronische hulpmiddelen van de SP zijn 
de beste in zijn klasse, met onder meer Cruise 
Control waardoor je wat kunt ontspannen terwijl 
je op de snelweg rijdt. De functie kan worden 
ingeschakeld bij minimaal 50 km/u en in de 4e 
versnelling of hoger.

Je kunt Cruise Control annuleren door de 
remmen, koppeling of gashendel te bedienen. 
Met de ‘resume’-functie wordt het systeem 
hervat en keert de motorfiets terug naar de 
eerder ingestelde snelheid.

Swingarm afgewerkt met geanodiseerd 
geborsteld aluminium
De swingarm is afgewerkt met geanodiseerd 
geborsteld aluminium om zowel de kwaliteit als 
de look-and-feel te verbeteren. Samen met de 
Crystal Graphite-afwerking van het frame brengt 
dit de pure mechanische schoonheid van het 
compacte aluminium chassis van de MT-09 SP naar 
voren om elke eigenaar van deze motorfiets een 
gevoel van trots te geven.

Compacte, bifunctionele LED-koplamp
Een compacte en aantrekkelijke, bifunctionele 
enkele LED-koplamp produceert een krachtige 
lichtbundel voor dim- en grootlicht, met een 
uitstekende spreiding van de bundel met zachte 
randen die aangenaam zijn voor de ogen.

Deze koplamp met één projector geeft de 
geheel nieuwe MT-09 SP een echt kenmerkend, 
futuristisch gezicht. De LED-contourverlichting 
aan de zijkant projecteert een kenmerkende 
Y-vorm die past bij het LED-achterlicht.

3,5-inch TFT-kleurendisplay
Het 3,5 inch TFT-kleurendisplay heeft een 
toerenteller met indicatiebalken die van kleur 
veranderen naarmate het toerental stijgt of 
daalt, naast een klok en displays voor brandstof, 
gemiddeld verbruik, watertemperatuur, 
luchttemperatuur en een schakelindicator. 

Met stuurschakelaars kun je weergegeven 
displays en informatie eenvoudig wijzigen of de 
instellingen op de optionele originele Yamaha 
handvatverwarming aanpassen.

6-assige IMU en hellingshoekgevoelige 
rijhulpmiddelen
De nieuwe 6-assige IMU, een doorontwikkeling 
van de R1, regelt de hightech hulpmiddelen voor 
de bestuurder van de MT-09, met onder meer een 
hellingshoekgevoelig Traction Control System 
(R1) met 3 modi, een Slide Control System (SCS), 
plus voor het voorwiel het LIFt Control System 
(LIF) en het Brake Control (BC) systeem.

Met deze elektronische regeltechnologie die de 
beste in zijn klasse is, geeft de gloednieuwe MT-
09 SP je ultieme controle voor verschillende typen 
weer en ondergrond.
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Revolution of the Icon.

 

De originele MT-09 was een totaal nieuw soort Japanse machine die echte 
opwinding en pure emotie terugbracht in de motorwereld. Deze motorfiets 
inspireerde meer dan 50.000 Europese rijders om zich aan te sluiten bij de 
groeiende Hyper Naked-beweging. Nu is er de compleet nieuwe MT-09, gebouwd 
om je mee te voeren naar de Dark Side of Japan!

De zware 889 cc CP3-conforme EU5-motor levert meer koppel bij lagere 
toerentallen, waardoor je nog explosiever accelereert en beter presteert op 
de weg. Voor ultieme controle stuurt een hightech 6-assige IMU elektronische 
hulpmiddelen aan die de beste in hun klasse zijn. En QSS maakt supersnel 
opschakelen en stabieler terugschakelen mogelijk.

Voor vlijmscherp weggedrag is het nieuwe model voorzien van een compact 
aluminium chassis, instelbare wielophanging en superlichte wielen. Dubbele 
voorremmen van 298 mm met een radiale hoofdcilinder zorgen voor vederlichte 
bediening. En de radicale, futuristische styling van de volgende de generatie en 
het pure chassis zonder afdekplaten bevestigen nog maar eens dat de MT-09 de 
ultieme Hyper Naked is.

EU5 889 cc CP3-motor
De nieuw ontwikkelde 889 cc vloeistofgekoelde 
driecilindermotor is lichter, sneller en krachtiger, 
met meer koppel bij lagere toeren. Een nieuwe 
inlaat en uitlaat produceren een prachtig geluid 
dat het gevoel van acceleratie versterkt. 

Nieuwe brandstofinjectoren verbeteren 
het verbruik, terwijl geoptimaliseerde 
overbrengingsverhoudingen en een verfijnde 
A&S-koppeling aansluiten op het hogere 
vermogen van de EU5-conforme motor.

6-assige IMU en hellingshoekgevoelige 
rijhulpmiddelen
De nieuwe 6-assige IMU, een doorontwikkeling 
van de YZF-R1, regelt de hightech hulpmiddelen 
voor de bestuurder van de MT-09, met onder 
meer een hellingshoekgevoelig Traction Control 
System (TCS) met 3 modi, een Slide Control 
System (SCS), plus voor het voorwiel het LIFt 
Control System (LIF) en het Brake Control (BC) 
systeem.

Met deze elektronische regeltechnologie die de 
beste in zijn klasse is, geeft de gloednieuwe MT-
09 je ultieme controle voor verschillende typen 
weer en ondergrond.

Design en styling van de volgende 
generatie
Puur, kaal en mooi: de ontwerptaal van de nieuwe 
MT-generatie loodst de Hyper Naked-lijn het 
nieuwe decennium in. De minimalistische styling 
zonder afdekplaten laat overbodig kuipwerk 
weg en gebruikt alleen het frame en structurele 
componenten om lichtheid en wendbaarheid uit 
te drukken.

De nieuwe Crystal Graphite-afwerking van het 
frame accentueert bovendien de functionele 
schoonheid van alle mechanische onderdelen.

Geheel nieuw lichtgewicht CF-gegoten 
aluminium frame
Volledig nieuw compact CF-gegoten aluminium 
frame, een moderne kijk op het Deltabox-
ontwerp. Hogere chassisstijfheid voor 
verbeterde feedback, stabiliteit en dynamischer 
rijgedrag. Geoptimaliseerde constructie van het 
scharnierpunt van de swingarm, licht en slank 
chassis.

De motorfiets voelt als dagelijkse partner op de 
weg ontspannen aan.

Storm Fluo
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Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha MT.. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Volledig uitlaatsysteem voor 
MT-09
90798-32406-00

Achterset MT-09
B7N-FRSET-00-00

Billet-afdekking voor de achterste 
hoofdcilinder
B67-FBFLC-00-00

Paddock standaard
B7N-FPDCK-00-03

Stijlvolle accentringen
YME-FCRNG-00-02

Stuurversteller
B7N-FHBRS-00-00

Sportscherm
B7N-F83J0-00-00

Vliegenscherm
B7N-F61C0-00-00

Bandenspanningsmeter-set
YME-HTPMS-00-00

Tanktas Urban
 YME-FTBAG-CT-02  

Tankpad
B7N-FTPAD-10-00

MT Tankpad
B7N-FTPAD-00-00

Kentekenplaathouder MT-09
B7N-F16E0-00-00

Zijbeschermers
B7N-211D0-00-00

Radiatorbescherming
B7N-FRADC-00-01

Beschermingspads voor de 
zijkanten
B7N-FSTPD-00-00

Reflecterende velgsticker voor 
voorwiel - MT-09 - zilver
YME-FBRE9-00-00

Steunen voor zachte zijtassen 
MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Zachte zijtassen
YME-SSBAG-00-10

Billet koppelingshendel
B7N-RFFCL-00-00

Comfortabel designzadel
B7N-247C0-00-00

Bagagedrager
B7N-248D0-00-00

Billet remhendel
B7N-RFFBL-00-00

Reflecterende velgsticker voor 
achterwiel - MT-09 - zwart
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Accessoires



 

Dark Attraction.

 

Met meer dan 125.000 verkochte exemplaren is de MT-07 al sinds de introductie 
model nummer één in de Hyper Naked-klasse. Met zijn koppelrijke 690 cc CP2-
motor, compacte en wendbare chassis en uitstekende allround veelzijdigheid, is 
het onmogelijk om niet verliefd te worden op deze machine, die één van Yamaha’s 
best verkopende modellen is.

Voor 2021 krijgt de volgende generatie MT-07 opvallend nieuw kuipwerk met 
dubbele luchtinlaten met winglets en een compacte nieuwe LED-koplamp, die een 
futuristische Y-vormige aanblik geven: de typerende stijl voor de nieuwste Hyper 
Naked-modellen. En de verfijnde EU5-conforme motor geeft je nog meer lineaire 
respons met een stoer uitlaatgeluid.

Het nieuwe, bredere, conische stuur van aluminium vergemakkelijkt het maken 
van bochten en biedt een imponerende zithouding, terwijl de grotere dubbele 
remschijven voor van 298 mm meer remvermogen bieden. Het omgekeerde LCD-
instrumentenpaneel, zwarte bedieningshendels en compacte LED-knipperlichten 
onderstrepen de topspecificaties van deze motorfiets die de beste waarde in zijn 
klasse biedt.

Het ontwerp van de volgende generatie
Om met de MT-07 een sterk visueel statement 
te maken over het koppel en de kracht van de 
MT-serie, is de luchtstroom als thema verwerkt 
in de vormgeving van het zijaanzicht. Het MT-
design voelt organischer en volwassener aan, en 
onderstreept het pure Hyper Naked-karakter met 
zijn compacte carrosserieontwerp, geïntegreerde 
verlichting en pure kuipdelenontwerp.

De styling van componenten en constructie 
is vernieuwd om de onderscheidende 
aantrekkingskracht van de MT-07 duidelijker naar 
voren te brengen.

Grotere schijfremmen vooraan voor meer 
remkracht
Nieuwe dubbele remschijven voor met een 
grotere diameter van 298 mm, bediend door 
vierzuiger remklauwen, leveren progressievere 
remeigenschappen zonder dat het onafgeveerde 
gewicht is toegenomen.

690 cc tweecilinder EU5 CP2-motor
Voldoet volledig aan EU5, met dezelfde 
prikkelende motorrespons en hetzelfde karakter, 
gebruiksvriendelijke prestaties en een verbeterd 
motorgeluid.

LED-projectorverlichting
Compacte LED-verlichting geeft ‘s nachts heldere, 
krachtige verlichting. De LED-projectorkoplamp 
voor groot- en dimlicht kenmerkt het typerende 
MT-design en verbetert het zicht.

Storm Fluo

Icon Blue Tech Black

M
T-

0
7

MT-07



  

MT-07 Accessoires

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha MT. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Volledig Akrapovič-uiltaatsysteem 
voor MT-07
90798-33490-00

Laag zadel
BAT-247C0-00-00

Achterasbeschermer / spoel voor 
standaard
BAT-FRAXP-00-00

Voorasbescherming
BAT-FFAXP-00-00

Tankpad
BAT-FTPAD-00-00

Beschermingspads voor de 
zijkanten
BAT-FSPRT-00-00

Vliegenscherm
BAT-F83M0-00-00

MT Handbeschermers
BAT-FKNUK-00-00

Kentekenplaathouder
BAT-FLPH0-00-00

Comfort Zadel
B4C-247C0-11-00

Hoog zadel
B4C-247C0-01-00

Custom voetsteunen passagier
1WS-F2743-20-00

Custom voetsteunen rijder
1WS-F2741-00-00

Sportscherm
BAT-F83J0-00-00

Bagagedrager
B4C-F48D0-01-00

Topkoffer City van 39 liter
52S-F84A8-00-00

Passenger Grab Bar
B4C-F47J0-10-00

USB DC uitgang
YME-FUSBU-00-00

Steunen voor zachte zijtassen 
MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Rugsteun voor de 39 liter City 
topkoffer
37P-F84U0-A0-00

Tanktas Sport
YME-FTBAG-SP-01

Motorbeschermers
B4C-211D0-00-00

Tanktas Urban
YME-FTBAG-CT-02

Kettingbeschermer MT-07
1WS-F2311-00-00

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Radiatorafdekking
B4C-FFRAD-00-00

Zijafdekkingen radiator
B4C-FRSCV-00-00

Uitlaatafdekking in MotoGP stijl
B4C-FMGPE-XC-VR

MT-07 Sport-pakket

De nieuwe MT-07 met zijn gedurfde ontwerp 
trekt op een positieve manier de aandacht.  
Met het Sport-pakket willen we je net dat 
beetje meer bieden om je motorfiets een extra 
persoonlijk tintje te geven.  
Het fly screen geeft de voorkant een 
onmiskenbaar ingetogen en toch krachtige 
uitstraling, terwijl de Plus LED-knipperlichten 
het design onderstrepen.  
De gestroomlijnde kentekenplaathouder geeft 
de achterkant een strakke aanblik en tot slot 
beschermen de tankpads aan de zijkanten niet 
alleen je tank tegen krassen, maar geven ze ook 
extra grip wanneer je door de bochten scheurt. 

MT-07 Urban-pakket

Motorfietsen van Yamaha zijn bedoeld om het 
hele jaar door te worden gebruikt. Daarom is 
het belangrijk om accessoires te hebben die 
dagelijks gebruik makkelijk maken.  
Het Urban-pakket bevat een bagagedrager en 
een topkoffer met 39 liter inhoud. Ideaal om 
je waardevolle spullen veilig en gemakkelijk 
in op te bergen. En met de USB-aansluiting is 
het opladen van je elektronische apparaten 
uitermate eenvoudig.  
En tot slot is er een hoog, sportief windscherm 
om je te beschermen tegen de stedelijke 
elementen. 

MT-07



 

Dark Blast.

 

De Hyped Naked motorfietsen van Yamaha zijn gebouwd om je een gevoel van 
sensatie te geven. De in grote aantallen verkochte MT-modellen hebben met hun 
stoere uitstraling en indrukwekkende prestaties de harten gestolen van menig 
motorrijder in Europa. En dan is er de MT-03 die hoge specificaties biedt en 
duidelijk opvalt in het straatbeeld.

Geïnspireerd op de zwaardere Hyper Nakeds van Yamaha is zijn stoere uitstraling 
meer MT dan ooit. Zijn roofdierachtige kop met de twee priemende ogen, de 
goudkleurige upside-down voorvork en de breedgeschouderde brandstoftank 
onderstrepen de dynamische MT-look voor de ultieme 300!

Maar wat deze lichtgewicht Hyper Naked zo aantrekkelijk en populair maakt is 
het feit dat het MT-DNA er vanaf spat. Dit betekent dat elke rit een spannende en 
verslavende ervaring is. Erop uit willen trekken en overal heen rijden. Dit is een 
motorfiets die graag bereden wordt. 
 
Yamaha MT-03 - Dark Lightning

Verfijnde 321cc tweecilinder
Deze verfijnde 321cc vloeistofgekoelde 
tweecilinder motor heeft lichtgewicht gesmede 
zuigers met gecarboneerde drijfstangen die 
mede zorgen voor indrukwekkende prestaties. 
De extreem licht werkende koppeling maakt de 
MT-03 nog fijner in de stad.

En het geavanceerde brandstofinjectiesysteem 
staat garant voor een directe gasreactie en 
indrukwekkende prestaties.

Ø 37 mm upside-down voorvork
De serieuze specificaties van de MT-03 worden 
onderstreept door de toevoeging van een upside-
down voorvork.

Uitgerust met Ø 37 mm vorkbuizen en een 
gegoten aluminium kroonplaat, benadrukt de 
voorkant de hoge specificaties van de motorfiets 
en staat deze garant voor betrouwbare 
rijeigenschappen tijdens het remmen, het 
versnellen en het nemen van bochten.

Stoer MT-ontwerp
Het is niet te missen dat deze MT-03 lid is van de 
legendarische Hyper Naked-familie van Yamaha.

Met zijn agressieve LED-koplamp, de stoere 
luchthappers en de prachtig vormgegeven 
brandstoftank geeft de MT-03 jou de kans om een 
echte Master of Torque te worden en de meest 
dynamische rit in de A2-klasse te ervaren.

Dubbele contourverlichting en LED 
koplamp
Deze dynamische MT-03 ziet er cooler dan 
ooit uit met zijn dubbele schuingeplaatste 
contourverlichting, die de norse en stoere 
uitstraling van een grote motorfiets extra 
benadrukken.

En voor uitstekende zichtbaarheid tijdens 
nachtelijke ritten is de MT-03 voorzien van een 
krachtige centraal gemonteerde LED-koplamp die 
een gat brand in de duisternis.
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Darkness is the Next 
Level.

 

Met hun dynamische stijl, naked carrosserie en opwindende prestaties, is het geen 
verrassing dat Yamaha’s MT-modellen zoveel motorrijders naar The Dark Side van 
Japan hebben gelokt. Het ras is voortdurend in ontwikkeling! De radicale MT-125 
brengt nu nog meer prestaties, karakter en adrenaline naar de 125 cc-klasse.

Met zijn hightech EU5-conforme motorblok, een compacte massa-voorwaartse 
carrosserie en een stoer ‘next generation’ MT-design, is deze spannende MT-125 
als geen ander. Ontdek de ‘Dark’ rijder in jezelf. Want deze lichtgewicht Hyper 
Naked gaat jouw wereld transformeren.

Deze sportieve lichtgewicht motorfiets, gebouwd met puur MT-DNA, is de ultieme 
introductie tot de Hyper Naked beleving. Dus ontdek hoe het is om een echte 
Master of Torque te rijden. En ontdek je Dark Side.

Krachtige 125 cc motor conform EU5 met 
VVA
De geavanceerde 125 cc vloeistofgekoelde EU5-
viertaktmotor van de MT-125 is uitgerust met 
Yamaha’s exclusieve VVA-systeem (Variable Valve 
Actuation) met twee inlaatnokken. Door deze 
exclusieve, van de R125 afgeleide technologie, 
levert de high-tech motor niet alleen uitstekende 
topprestaties maar staat deze ook garant voor 
veel koppel bij lagere toerentallen. 

Mede hierdoor is de MT-125 één van de sterkste 
krachtpatsers in zijn klasse.

Assist & Slipper koppeling
De krachtbron van de MT-125 is uitgerust met 
een Assist & Slipper koppeling (A&S), die niet 
alleen superlicht aanvoelt maar ook gemakkelijker 
schakelen mogelijk. 

De A&S koppeling vereist niet alleen minder 
fysieke input van de rijder, maar het voorkomt 
ook bij het terugschakelen een blokkerend 
achterwiel – waardoor je nog meer controle hebt 
over jouw MT-125.

Stoere voorkant met ‘twin-eye’ 
verlichting
Geen ander lichtgewicht komt in de buurt van de 
intimiderende houding van de nieuwe MT-125. 
De agressieve voorkant is voorzien van dreigende 
‘twin-eye’ contourverlichting, die doen denken 
aan de priemende blik van een roofvogel.

De ultracompacte enkele LED koplamp 
projecteert een sterke lichtstraal, waarmee je kan 
zien en gezien wordt.

Kuipwerk met modern en stoer design
Het atletische kuipwerk geeft een dynamische 
uitstraling die sterk wordt beïnvloed door de 
zwaardere MT-modellen. Het kenmerkende 
‘massa-voorwaartse’ ontwerp, de compacte 
brandstoftank en het korte subframe accentueren 
de agressieve uitstraling van deze motorfiets. 

En met zijn dynamische en actieve zithouding 
kun je je maar beter voorbereiden op de meest 
opwindende rit in zijn klasse!
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MT-03 / MT-125 Accessoires

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha MT-model. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Slip-on uitlaatdemper van carbon
90798-32906-00

Carbon Fiber hitteschild
90798-32905-00

Tankpad
B9T-FTPAD-00-00

Öhlins Achterschokdemper STX 46
YA4-67000-00-00

Sport scherm
B9T-FSPSC-RK-T0

Kentekenplaathouder MT-03
B9T-F16E0-00-00

Radiateurbescherming MT-03
B9T-FFLRC-00-00

Achterdrager
B04-F48D0-00-00

Seatcover
1WD-F47F0-00-00

Custom voetsteunen passagier
1WS-F2743-00-00

Billet rijdervoetsteunen
BK6-FRPEG-00-00

Tankpad
B6G-FTPAD-00-00

Seatcover
B04-F47F0-00-00

Custom voetsteunen rijder
1WS-F2741-00-00

Billet duopassagier voetsteunen 
(set)
BK6-FPPEG-00-00

Billet olievuldop
BC6-F1536-20-00

MT-03 Sportpakket

Het MT-03 Sportpakket is ontworpen om je een 
complete mix van accessoires te bieden, als 
aanvulling op de stoere uitstraling en om de 
prestaties te versterken. De radiatorafdekking 
biedt bescherming tegen vuil en steenslag, 
terwijl de tankpad bescherming biedt aan de 
brandstoftank. 
Het sportscherm is ontworpen om je tegen 
de wind te beschermen zodat je van een 
spannende rit kunt genieten. Ten slotte voegen 
de kentekenplaathouder en LED-knipperlichten 
een stijlvolle uitstraling toe, waardoor het 
één van de coolst uitziende motoren in zijn 
categorie is. 

Sport Pack

Als je jouw MT-125 naar een hoger niveau 
wilt tillen, zijn de zorgvuldig geselecteerde 
accessoires van het Yamaha Sport-pakket de 
juiste keuze. Bestaand uit een vliegenscherm, 
tankpad, motorblokbeschermers, 
kentekenplaathouder en LED-knipperlichten 
voor en achter, geeft het Sport-pakket jouw 
MT-125 een nog agressievere uitstraling. Nu 
verkrijgbaar bij  je Yamaha-dealer, die deze 
hoogwaardige originele accessoires met plezier 
op jouw motorfiets kan monteren. 

Kentekenplaathouder MT-125
B6G-F16E0-00-00

Tankpad
B6G-FTPAD-00-00

Flyscreen
B7D-F61AA-M2-SM

Radiateurbescherming MT-125
B7D-F1557-MA-ST

Motorbeschermer voor MT-125 - 
rechts
B7D-E5411-M3-SB

Motorbeschermer voor MT-125 
- links
B7D-E5421-M3-SB

Handvatverwarming 120
YME-F2960-10-00

Billet rijdervoetsteunen
BK6-FRPEG-00-00

Throttle Guide Kit
B74-F6240-00-00

Kabelboom voor LED-
knipperlichten
BK6-FCABL-00-00

LED-richtingaanwijzers
YME-H0789-00-20

LED-richtingaanwijzers Plus 
voorzijde
YME-FLB2F-10-00

MT-03 MT-125



   

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-cilinder, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 3-cilinder, DOHC

Cilinderinhoud 998 cc 998 cc 889 cc

Boring x slag 79,0 mm x 50,9 mm 79.0 mm x 50.9 mm 78,0 × 62,1 mm

Compressieverhouding 12 : 1 12 : 1 11.5 : 1

Max. vermogen 118,0 kW (160,4 pk) bij 11.500 tpm 118,0 kW (160,4 pk) bij 11.500 tpm 87,5 kW (119,0 pk) bij 10.000 tpm

Max. koppel 111,0 Nm (11,3 kg-m) bij 9.000 tpm 111,0 Nm (11,3 kg-m) bij 9.000 tpm 93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Brandstofverbruik 8,0 l/100 km 8.0 l/100 km 5.0 l/100 km

CO2 emission 185 g/km 185 g/km 116 g/km

Carburator nvt nvt Brandstofinjectie

Chassis
Type chassis Aluminium Deltabox-frame Aluminium Deltabox-frame Diamantvormig

Balhoofdhoek 24º 24º 25º

Naloop 102 mm 102 mm 108 mm

Wielophanging, voor Upside-down voorvork, Ø 43 mm, volledig elektrisch instelbaar Telescopische voorvork, Ø43mm Upside-down voorvork

Wielophanging, achter Achterbrug, (Link-type veersysteem) Achterbrug, (Link-type veersysteem) Achterbrug, (Link-type veersysteem)

Veerweg, voor 120 mm 120 mm 130 mm

Veerweg, achter 120 mm 120 mm 122 mm

Remmen, voor Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch remsysteem met twee remschijven, Ø 298 mm

Remmen, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, voor 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Bandenmaat, achter 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 2.095 mm 2.095 mm 2.090 mm

Totale breedte 800 mm 800 mm 795 mm

Totale hoogte 1.110 mm 1.110 mm 1.190 mm

Zithoogte 825 mm 825 mm 825 mm

Wielbasis 1.400 mm 1.400 mm 1.430 mm

Grondspeling 130 mm 130 mm 140 mm

Rijklaargewicht 210 kg 210 kg 190 kg

Inhoud brandstoftank 17 liter 17 liter 14 liter

Motorolie hoeveelheid 3,9 liter 3,9 liter 3,5 liter

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 3-cilinder, DOHC 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 889 cc 689 cc 321 cc

Boring x slag 78,0 × 62,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 68,0 mm x 44,1 mm

Compressieverhouding 11.5 : 1 11,5 : 1 11,2 : 1

Max. vermogen 87,5 kW (119,0 pk) bij 10.000 tpm 54,0 kW (73,4 pk) bij 8.750 tpm 30,9 kW (42,0 pk) bij 10.750 tpm

Max. koppel 93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm 67,0 Nm (6,8 kg-m) bij 6.500 tpm 29,6 Nm (3,0 kg-m) bij 9.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Brandstofverbruik 5.0 l/100 km 4,2 l/100km nnb

CO2 emission 116 g/km 98 g/km nnb

Carburator Brandstofinjectie Brandstofinjectie nvt

Chassis
Type chassis Diamantvormig Diamantvormig Diamantvormig

Balhoofdhoek 25º 24º50 25º

Naloop 108 mm 90 mm 95 mm

Wielophanging, voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork, Ø 41 mm Telescopische voorvork, Ø 37 mm binnenpoot

Wielophanging, achter Achterbrug, (Link-type veersysteem) Achterbrug, (Link type veersysteem) Achterbrug

Veerweg, voor 130 mm 130 mm 130 mm

Veerweg, achter 122 mm 130 mm 125 mm

Remmen, voor Hydraulisch remsysteem met twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch remsysteem met twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 298 mm

Remmen, achter Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat, voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless 120/70 ZR17 M/C (58W) 110/70-17 M/C (54H)

Bandenmaat, achter 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless 180/55 ZR17 M/C (73W) (Tubeless) 140/70-17 M/C (66H)

Afmetingen
Totale lengte 2.090 mm 2.085 mm 2.090 mm

Totale breedte 795 mm 780 mm 745 mm

Totale hoogte 1.190 mm 1.105 mm 1.035 mm

Zithoogte 825 mm 805 mm 780 mm

Wielbasis 1.430 mm 1.400 mm 1.380 mm

Grondspeling 140 mm 140 mm 160 mm

Rijklaargewicht 189 kg 184 kg 168 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 14 liter 14 liter

Motorolie hoeveelheid 3,5 liter 3,0 liter 2,4 liter



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
MT-125

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt

Cilinderinhoud 124 cc

Boring x slag 52.0 x 58.6 mm

Compressieverhouding 11.2 : 1

Max. vermogen 11,0 kW bij 10.000 tpm

Max. koppel 11,5 Nm bij 8.000 tpm

Smeersysteem Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting

Brandstofverbruik 2,1 l/100 km

CO2 emission 47 g/km

Carburator Brandstofsysteem

Chassis
Type chassis Diamantvormig

Balhoofdhoek 26º

Naloop 95 mm

Wielophanging, voor Upside-down voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Achterbrug

Veerweg, voor 130 mm

Veerweg, achter 110 mm

Remmen, voor Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 292 mm

Remmen, achter Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat, voor 100/80-17M/C 52S

Bandenmaat, achter 140/70-17M/C 66S

Afmetingen
Totale lengte 1.960 mm

Totale breedte 800 mm

Totale hoogte 1.065 mm

Zithoogte 810 mm

Wielbasis 1.325 mm

Grondspeling 160 mm

Rijklaargewicht 142 kg

Inhoud brandstoftank 11 liter

Motorolie hoeveelheid 1,05 liter



  

Hyper Naked-collectie

Elke Hyper Naked-motorfiets komt met intense kracht, zijn donkere karakter en standaard 
behendigheid. 
 
De Hyper Naked-collectie deelt hetzelfde DNA als de Hyper Naked-motorfietsen: Japans 
meesterschap en stedelijk design gaan daarbij hand in hand voor de ultieme prestatie. 
 
Ontdek de Dark Side of Japan.

MT T-Shirt voor heren
B21-MT101-F0-0L

MT T-Shirt voor heren
B21-MT101-B0-0L

MT Shirt met lange mouwen voor 
heren
B21-MT102-F0-0L

MT Hoodie voor heren
B21-MT112-F0-0L

MT Hoodie voor heren
B21-MT112-B0-0L

MT T-Shirt voor dames
B21-MT201-F0-0M

MT T-Shirt voor dames
B21-MT201-B0-0M

MT Hoodie voor dames
B21-MT202-F0-0M

MT Hoodie voor dames
B21-MT202-B0-0M

MT Motorjas voor heren
A21-BJ102-B4-0L

MT Motorjas voor heren
A21-BJ102-B7-0L

MT Motorjas voor heren
A21-BJ107-B0-0l

Hypernaked-kaarthouder
N20-EC007-B0-00

Hyper Naked sleutelhanger
N20-EK002-B0-00

Zwarte pilotenzonnebril
N20-EJ105-B0-00

Hypernaked Multitool
N20-ET001-M1-00

MT Nekwarmer
N21-EA306-B1-00

MT-sleutelhanger
N21-EK009-B1-00

MT



Get it on

  

Stel de collectie van je 
dromen samen met de 
gratis MyGarage app

de MyGarage-app is de beste manier om 
je droomcollectie Yamaha-motorfietsen 
samen te stellen - en het is volledig gratis 
en beschikbaar voor zowel iOS als Android! 
Download de app en je bent klaar om jouw 
eigen gepersonaliseerde Yamaha samen te 
stellen.

Met MyGarage kun je een breed assortiment 
aan originele accessoires toevoegen of 
verwijderen en je favoriete motorfiets vanuit 
elke hoek bekijken.

Zodra je jouw droommotorfietsen hebt 
gemaakt, kunt je ze opslaan en met vrienden 
delen - en wanneer je de definitieve beslissing 
hebt genomen over welke versie voor jouw 
geschikt is, stuurt je deze gewoon naar jouw 
Yamaha-dealer, die deze zal omzetten in 
realiteit.

MyRide: Til je rit naar een 
hoger niveau!

De MyRide app is exclusief ontwikkeld door 
Yamaha en is gratis beschikbaar voor zowel 
iOS als Android. Met deze app kan iedereen 
zijn rijervaring verrijken, ongeacht het merk 
scooter of motorfiets dat je hebt.

Met de Yamaha MyRide app kunnen motor- en 
scooterrijders in real time hun rijprestaties 
bijhouden en analyseren, met informatie over 
bijvoorbeeld de hellingshoek, acceleratie, 
snelheid, hoogte en remkracht. Zo wordt elke 
reis nog leuker.

Bovendien kan elke rit worden gedeeld met 
andere MyRide gebruikers of op sociale media. 
Je kunt zelfs je route exporteren als een GPX-
bestand. Op deze manier kunnen motorrijders 
nieuwe routes en avonturen vinden om te 
verkennen en kunnen ze in contact komen met 
een wereldwijde community van enthousiaste 
motorfietsfanaten.



   

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor jouw Yamaha voertuig.

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle 
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt je 
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke 
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het 
rijden.

Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een 
exclusief programma en krijg je  eersteklas service van 
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Als je ooit met pech langs de weg staat, zijn wij 
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met 
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor 
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer je ons nodig hebt, 
staan wij voor je klaar. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Wanneer je een nieuwe Yamaha koopt, kun je erop 
vertrouwen dat premium kwaliteit en toonaangevende 
betrouwbaarheid standaard zijn. Je profiteert ook van 
extra gemoedsrust met een volledige Yamaha Motor 
Fabrieksgarantie die alle onderdelen- en arbeidskosten 
dekt in het onwaarschijnlijke geval dat jouw Yamaha 
onverwachte reparaties nodig heeft. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van 
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij 
goed nieuws als jouw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud 
is. Je komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24 
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor 
Selected Occasion. Waarom zou je dit niet willen? *

Yamaha Motor Verlengde garantie

Wij willen dat je maximaal geniet van jouw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha 
Motor Verlengde garantie, zodat je zorgeloos kunt 
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden 
garantie! *

Yamaha Motor Financiering

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die 
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker 
maken. Yamaha Motor Financiering kan op jouw 
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor 
maximale flexibiliteit. *

Yamaha introduceert You

YOU is een volledige reeks premium services 
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten 
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij 
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van 
jouw Yamaha product.

YOU services maken de aankoop van elke 
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars 
profiteren met elk YOU product van meer 
gemoedsrust.

Als je naar de YOU services kijkt, zie je dat het 
meer is dan het kopen van een Yamaha: het is 
het begin van een lange relatie.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met jouw plaatselijke Yamaha- dealer.



Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

   

Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha 
onderdelen aan om te verzekeren dat 
jouw Yamaha optimale prestaties levert in 
combinatie met betrouwbaarheid op lange 
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn 
van hoogstaande kwaliteit en voldoen aan 
onze strenge veiligheidsnormen. Originele 
Yamaha onderdelen passen perfect en zijn 
zeer slijtvast, zodat jouw gemoedsrust is 
verzekerd.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door 
een officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, 
weet je zeker dat deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door ervaren Yamaha 
monteurs die originele onderdelen en 
Yamalube® producten gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig 
opgeleid en beschikken over de modernste 
middelen om je de allerbeste service voor 
en het allerbeste advies te kunnen geven 
over jouw Yamaha product. Raadpleeg 
voor meer informatie de Yamaha dealer 
bij jou in de buurt of bezoek onze website:                                                                                                                                         

www.yamaha-motor.nl

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van jouw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de 
verbrandingsmotor, en het Yamalube® 
assortiment omvat volledig en semi-
synthetische oliën voor twee- en 
viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee je jouw 
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor 
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha 
tenslotte voor jou. Je plaatselijke Yamaha-
dealer kan je adviseren over het beste 
Yamalube® product voor jouw Yamaha-
motorfiets. Of bezoek onze website:

www.yamalube.nl
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www.yamaha-motor.nl Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met 
respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld 

die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. 
De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en 

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid 
van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde 

landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten 
vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale 

vereisten en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en 
beschikbaarheid contact op met de officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

Volg ons op:

Dealer


