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 Ontdek ’The Dark Side of Japan’

Elke Hyper Naked beschikt standaard 
over een direct beschikbaar koppel, een 
spraakmakend karakter en sublieme 
rijeigenschappen. Van 125cc helemaal 
tot 1000cc: u kunt er zeker van zijn dat 
we de juiste machine voor u hebben. 
Sinds de introductie van de eerste MT-09 
is de Hyper Naked-serie snel gegroeid 
tot een programma van in totaal acht 

modellen, van het vlaggenschip MT-10 SP 
tot aan de MT-125: u wordt verwend met 
keuzemogelijkheden. 
 
In 2019 heeft Yamaha het agressieve en 
‚streetwise’ imago van de MT naar een hoger 
niveau getild met een evolutie van het Fluo-
concept. De nieuwe Ice Fluo kleurenoptie, 
bestaande uit een super coole nieuwe 

ijswitte bodykleur met contrasterende 
fluorescerende rode wielen en een zwarte 
motor, frame, voorvork en koplamp, is 
exclusief voor de Yamaha MT-reeks.

Ontdek ’The Dark Side of Japan’. 

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

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

Met het Traction Control Systeem (TCS), de 
Assist en Slipper Clutch (A&S) en het Quick
Shifter Systeem (QSS) hebt u de technologie in 
handen om het brute vermogen van deze
998cc-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 
(ERS) veersysteem van Öhlins. Door zich 
automatisch aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden, geeft deze ophanging u de best 
mogelijk controle over uw motorfiets, tijdens 
het accelereren, het 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 
vooruitstrevend instrumentenpaneel in zijn 
klasse, en is voorzien van een full colour, 
multifunctioneel display dat de berijder
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 motorblok
De 998cc ‘CP4’ viercilinder motor 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 
onregelmatige 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 u altijd een soepele wegligging hebt in 
wisselende omstandigheden. Met het Quick 
Shifter Systeem (QSS) kunt u 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 YZF-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 
1400 mm, waardoor het één van de meest 
compacte motoren is in de 1000cc-klasse.

Rechte zitpositie met ‘Mass-Forward’ 
silhouet
De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel 
en de voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor u 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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2019-01-18_hypernaked_v03.indb   9 22/01/2019   12:16



 

Ray of Darkness

2019-01-18_hypernaked_v03.indb   10 22/01/2019   12:16



 

€ XXXX,XX

 M
T-

10
 

 MT-10 

 ‘CP4’ viercilinder motorblok 
De 998cc vloeistofgekoelde viercilinder, die 
is afgeleid van de YZF-R1, is voorzien van 
een inlaat-, uitlaat- en brandstofsysteem die 
voor een hoog en lineair koppel in het lage- 
en middentoerengebied zorgen. Met een 
onregelmatige ontstekingsinterval van 270° - 
180° - 90° - 180°, biedt het krachtige crossplane 
motorblok een lineair koppelverloop, een 
onmiddellijke reactie en nauwkeurige controle.

‘Mass Forward’ silhouet 
 De plaatsing van de stuurgrepen, het zadel en de
voetsteunen zorgt voor een licht 
vooroverleunende houding, waardoor u optimaal 
gebruik kunt maken van het lineaire koppel. En 
om dit dynamische ‘Mass Forward’ design te 
benadrukken, is ook deze uiterst krachtige Hyper 
Naked voorzien van de karakteristieke zijkappen 
voor de luchtinlaat en een hoge brandstoftank.

TCS, QSS, A&S
 Het inschakelbare Traction Control Systeem 
(TCS) van de MT-10 kent drie interventieniveaus, 
zodat u onder alle omstandigheden van een 
soepele wegligging profi teert. Met het Quick 
Shifter Systeem (QSS) kunt u zonder koppeling 
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. Met behulp 
van de 12V outlet kunt u diverse accessoires 
aansluiten.

 Ice Fluo 

 Yamaha Blue  Tech Black 

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

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

De MT-10 biedt u ultieme power, toonaangevende rijeigenschappen en totale
beheersing. Aangedreven door een 998cc 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
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 MT-10 Tourer Edition 

 Het Tourer Edition pakket
 Als u snel op uw bestemming aan wilt komen, dan
is dit dé ideale motor! Het hoge windscherm, het
comfortzadel en handbeschermers bieden u de
mogelijkheid om op een comfortabele manier 
langere afstanden af te leggen. De zijkoff ers 
dragen bij aan de functionaliteit van deze radicale 
Hyper Naked en met de universele GPS houder en 
het optionele TomTom navigatiesysteem is het 
plaatje compleet!

TCS, QSS, A&S
Het inschakelbare Traction Control Systeem 
(TCS) van de MT-10 Tourer Edition kent 
drie interventieniveaus, zodat u onder alle 
omstandigheden van een soepele wegligging 
profi teert. Met het Quick Shifter Systeem
(QSS) kunt u zonder koppeling 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 
Tourer Edition 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. Met behulp van de 12V outlet 
kunt u diverse accessoires aansluiten.

 ‘CP4’ viercilinder motorblok 
 De 998cc vloeistofgekoelde viercilinder motor, 
die is afgeleid van de YZF-R1, is voorzien van 
een inlaat-, uitlaat- en brandstofsysteem die 
voor een hoog en lineair koppel in het lage- 
en middentoerengebied zorgen. Met een 
onregelmatige ontstekingsinterval van 270° 
- 180° - 90° - 180°, biedt de krachtige crossplane 
viercilinder een lineair koppelverloop, een
onmiddellijke reactie en nauwkeurige controle.

 Ice Fluo 

 Yamaha Blue  Tech Black 

 We nemen de krachtigste Hyper Naked die we ooit hebben gebouwd en voegen er 
het speciaal ontwikkelde Tourer Edition pakket aan toe, zodat u bij elke motorrit 
alles uit de kast kunt halen qua snelheid en tijdsduur.

De MT-10 met het Tourer Edition pakket biedt de uitstekende prestaties en het 
messcherpe bochtenwerk van de baanbrekende MT-10. Zo bieden de lichtgewicht 
zijtassen niet alleen een toegevoegde functionaliteit, maar kunt u de MT-10 
Tourer Edition volledig laten aansluiten op uw levensstijl. Ook is er een universele 
GPS houder om uw eigen navigatiesysteem op aan te brengen. En met het hoge 
windscherm, comfortzadel en handbeschermers is de MT-10 Tourer Edition 
uitermate geschikt voor het afl eggen van lange afstanden.

Yamaha MT-10 Tourer Edition - Journey through the Darkness
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Akrapovič titanium uitlaatdemper

Billet verstelbare koppelingshevel

Radiateurbeschermer

Billet stuurgewichten

Billet vuldop, hoofdremcilinder 
achter

Billet beschermkap (kettingwiel)

Billet verstelbare remhevel

Oliekoelerbeschermer

Zijstandaardverbreder

Tankpad

Billet verstelbare rem/schakelset

Stuurverhogers, per set

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Billet olievuldop

Kettingbeschermer

De getoonde MT-10 is tevens voorzien van een kettingbeschermer, Billet verstelbare koppelingshevel, 
Billet stuurgewichten en Custom voetsteunen (passagier).

MT-10 model Sport - De getoonde MT-10 is voorzien van de volgende accessoires: Akrapovič slip-on 
titanium uitlaatdemper, lichtgewicht kentekenplaathouder, Billet radiateurdop afdekking, Billet 
olievuldop, Billet verstelbare remhevel, Billet verstelbare rem/schakelset en Billet paddock stand 
adapter.

Voor een overzicht van het volledige MT-10 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. 
De getoonde Akrapovič uitlaatdemper is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič.

Accessoires – MT-10 SP / MT-10 / MT-10 Tourer Edition
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Accessoires – MT-10 SP / MT-10 / MT-10 Tourer Edition

Zijtassen (zonder montageset)

Bagagedrager

Zijtassen montageset

Kettingspanners (zwart)

Carterbeschermer (rechts)

Comfort Design buddyseat

Vooras valblokken

Stuurbeugels

Kettingspanners (lichtgrijs)

GPS houder (universeel)

Windscherm, model Sport

Achteras valblokken

Windgeleiders

Carterbeschermer (links)

Kroonplaatmoer

MT-10 model Tour - De getoonde MT-10 is voorzien van de volgende accessoires: zijtassen (inclusief 
montageset), radiateur en oliekoeler bescherming, Comfort Design buddyseat, windscherm (model 
Sport), stuurbeugels, GPS houder (universeel) en carterbeschermer.

Voor een overzicht van het volledige MT-10 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website.
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 De verleiding van ‘The Dark Side of Japan’ wordt 
elke dag sterker. Onze exclusieve MT-09 SP is 
met zijn uitstekende specifi catie en op de racerij 
gebaseerde kleuren, maken hem tot de ultieme 
driecilinder.

De MT-09 SP is uitgerust met een volledig 
instelbare Öhlins schokdemper achter en tilt het 
gevoel van wendbaarheid van de Hyper Naked 
naar het allerhoogste niveau. Tot zijn speciale 
uitrusting behoren een volledig instelbare 
upside-down voorvork, een geavanceerd 
instrumentenpaneel, zwarte bedieningshendels, 
blauwe wielen en een zadel dat met blauwe 
stiksels is afgewerkt .

De afwerking met de op de MT-10 SP 
geïnspireerde Silver Blu Carbon kleurstelling 
maakt van deze sportieve Hyper Naked de ‘real 
deal’. 

Yamaha MT-09 SP: Challenge the Darkness
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Volledig instelbare Öhlins 
achterschokdemper en upside-down 
voorvork
Voor een nauwkeurige wendbaarheid maakt de 
MT-09 SP gebruik van een hoogwaardige, volledig 
instelbare Öhlins achterschokdemper voor een 
snelle en eenvoudige instelling van het chassis. En 
met de volledig instelbare upside-down voorvork 
kunt u de rebound- en compressiedemping 
aanpassen voor nog betere rijeigenschappen.

Quick Shift Systeem, Assist en Slipper 
Clutch 
Het Quick Shift Systeem (QSS) maakt soepeler en 
sneller opschakelen mogelijk en zorgt dat u het 
hoge lineaire koppel van de MT-09 SP optimaal 
kunt benutten. Deze dynamische Hyper Naked 
motor is ook uitgerust met een Assist en Slipper 
Clutch, waardoor het chassis stabiel blijft als u 
snel terugschakelt bij het insturen van een bocht.

Agressieve LED koplampen
De MT-09 SP heeft agressief ogende ‘twin-eye’ 
koplampen, die deze populaire Hyper Naked er 
nog dreigender laten uitzien. De schuine dubbele 
koplampen zijn uitgerust met vier LED lampen 
en LED contourverlichting, geïnspireerd op ons 
topmodel, de MT-10 SP.

Exclusieve kleurstelling
Om zijn hoogwaardige specificaties te 
benadrukken, is de MT-09 SP afgewerkt in een 
exclusieve Silver Blu Carbon kleurstelling die is 
geïnspireerd op onze toonaangevende MT-
10 SP. Andere speciale eigenschappen zijn de 
blauwe tienspaaksvelgen met SP graphics, het 
geavanceerde instrumentenpaneel, de zwarte 
bedieningshendels en een uniek zadel met blauw 
stiksel.

Koppelrijk driecilinder 847cc ‘CP3’ 
motorblok
Zodra u de 847cc ’CP3’ driecilinder van de MT-09 
SP ervaart, bent u verkocht. Het onmiddellijk 
beschikbare lineaire koppel maakt dit de meest 
opwindende motorfiets in zijn klasse. De 
krachtige ‘CP3’ krachtbron heeft een verfijnd 
koppelverloop en voldoet aan de EU4 norm.

Wendbaar stuurgedrag
De sleutel tot de befaamde wendbaarheid van 
de MT-09 SP is het gebruik van een compact 
aluminium frame en swingarm, waarin het ‘CP3’ 
motorblok als dragend element wordt gebruikt. 
Het lichtgewicht chassis en centrale zwaartepunt 
maken deze veelzijdige Hyper Naked één van de 
meest wendbare motorfietsen in zijn klasse.

Speciaal LCD instrumentenpaneel
In tegenstelling tot de meeste andere 
motorfietsen in zijn klasse, beschikt de MT-09 
SP over een speciaal LCD instrumentenpaneel 
waarop informatie in het wit wordt weergegeven 
tegen een zwarte achtergrond, voor een betere 
zichtbaarheid tijdens rijden bij daglicht. Naast 
praktische voordelen levert dit hoogwaardige 
instrumentenpaneel ook een bijdrage aan de 
toonaangevende en indrukwekkende uitstraling 
van de motorfiets.

Elektronische regeltechnologie
De geavanceerde elektronische regeltechnologie 
in de MT-09 SP past zich aan de verschillende 
rijsituaties en wegdekken aan. Met de 
Yamaha D-MODE met drie posities kunt u het 
motorkarakter aanpassen van mild tot agressief 
en zo nodig grijpen het Traction Control Systeem 
(TCS) en het ABS in, zodat u altijd volledige 
controle houdt.
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Eyes of Darkness
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 Agressieve dubbele LED koplampen 
 De MT-09 heeft agressief ogende ‘twin-eye’ 
koplampen, die deze populaire Hyper Naked er 
nog dreigender uit laat zien. De schuine dubbele 
koplampen zijn uitgerust met vier LED lampen 
en LED contourverlichting, geïnspireerd op het 
vlaggenschip van de MT-serie: de MT-10 SP.

 Krachtige ‘CP3’ motor
 Zodra u de 847cc driecilinder crossplane 
motor van de MT-09 ervaart, bent u verkocht: 
het onmiddellijk beschikbare lineaire koppel 
maakt van de MT-09 een motorfi ets die de 
sensatiebeluste motorrijder weet te inspireren. 
De krachtige ‘CP3’ krachtbron heeft een verfi jnd 
koppelverloop en voldoet aan de EU4 norm.

 Quick Shift Systeem / Assist en Slipper 
Clutch
 Het Quick Shift Systeem (QSS) maakt soepeler en
sneller opschakelen mogelijk en zorgt ervoor dat
u het hoge lineaire koppel van de MT-09 optimaal
kunt benutten. Deze dynamische Hyper Naked is 
ook uitgerust met een Assist en Slipper Clutch, 
ideaal wanneer u snel terugschakelt bij het 
insturen van een bocht.

 Volledig instelbare upside-down voorvork 
 De Ø 41 mm upside-down voorvork is dusdanig
aangepast waardoor de MT-09 nu nog sportiever
is. Voor optimale demping en een hogere mate 
van instelbaarheid zijn de diverse functies bij 
de Ø 41 mm upside-down voorvork gescheiden: 
ingaande demping in de rechter veerpoot en 
uitgaande demping in de linker veerpoot.

 Yamaha Blue  Tech Black 

   Ice Fluo

De MT-09, een motorfi ets die de motorwereld totaal veranderde, is geëvolueerd 
tot een nog scherpere en technologisch geavanceerdere Hyper Naked. Een 
motorfi ets die de huidige generatie sensatiebeluste rijders weet te inspireren.

Een goede eerste indruk is cruciaal, en met zijn intimiderende ‘twin-eye’ LED 
koplampen en zijn agressieve ontwerp trekt de MT-09 ABS onmiddellijk alle 
aandacht naar zich toe. De ‘winglets’ aan de voorkant en de koelvinnen van 
de radiateur geven de machine een krachtige uitstraling. Verder heeft de 
motorfi ets een korte achterkant, om zo zijn uitstraling nog compromislozer te 
maken.

Met zijn radicale uiterlijk, fraai vormgegeven body en aangescherpte prestaties 
is dit ontembare monster klaar om uw Hyper Naked rijervaring naar het 
volgende niveau te tillen.

Yamaha MT-09 - Eyes of Darkness
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Akrapovič uitlaatsysteem met
titanium uitlaatdemper

Billet verstelbare remhevel

Lichtgewicht kentekenplaathouder
(laag model)

Billet stuurgewichten

Luchtinlaatgaas

Billet verstelbare rem/schakelset

Billet verstelbare koppelingshevel

Billet beschermkap (kettingwiel)

Custom voetsteunen (passagier)

Kettingbeschermer

Fly screen

Billet olievuldop

Radiateur zijafdekking (set)

H-Cross stuurversteviger

Valblokken

De getoonde MT-09 is tevens voorzien van de volgende accessoires: kettingbeschermer, Custom 
voetsteunen (passagier), Billet verstelbare rem/schakelset, radiateur zijafdekking, luchtinlaatgaas, 
valblokken, Fly screen, Billet verstelbare koppelingshevel en LED richtingaanwijzers. 

MT-09 model Sport - De getoonde MT-09 is voorzien van de volgende accessoires: volledig 
Akrapovič uitlaatsysteem, Billet verstelbare remhevel, radiateur zijafdekking, luchtinlaatgaas, LED 
richtingaanwijzers, valblokken, Billet verstelbare rem- en koppelingshevel, H-Cross stuurversteviger 
en Fly screen. 

Voor een overzicht van het volledige MT-09 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. 
Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en 
is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.

Accessoires - MT-09 SP / MT-09
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Accessoires - MT-09 SP / MT-09

LED mistlampen (set)

Buddyseat (model Vintage)

Windscherm, model Sport

Zijstandaard verbreder

Kroonplaatmoer

MotoGP design uitlaatsierstuk

Billet Touring voetsteunen 
(berijder)

Comfort Design buddyseat

Stuurverhogers, per set

 Handvatverwarming

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Tanktas montageset

Buddyseat (laag model)

Tankpad

 GPS houder (universeel)

De getoonde MT-09 is tevens voorzien van de volgende accessoires: MotoGP uitlaatsierstuk, tanktas, 
stuurbeugels, handvatverwarming, GPS houder (universeel), radiateur bescherming, Billet Touring
voetsteunen (berijder) en LED mistlampen.  

MT-09 model Touring - De getoonde MT-09 is voorzien van de volgende accessoires: Comfort 
Design buddyseat, tanktas, windscherm (model Sport), stuurverhogers, radiateur bescherming, 
Billet Touring voetsteunen (berijder), zijstandaard verbreder en LED mistlampen. 
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 MT-07 / MT-07 35kW 

689cc ‘CP2’ parallel-twin
 Wat de MT-07 zo bijzonder maakt, is de 
geavanceerde 689cc ‘CP2’ parallel-twin, 
ontwikkeld op basis van Yamaha’s ‘crossplane’ 
fi losofi e. De 270 graden krukas met zijn 
onregelmatige ontstekingsinterval geeft 
een sterk gevoel van acceleratie en enorme 
trekkracht, terwijl het hoge lineaire koppel zorgt 
voor uitstekende prestaties.

 Pittige prestaties en een laag 
brandstofverbruik 
 Met zijn vloeistofgekoelde ‘CP2’ motorblok, het
lichtgewicht ruggengraatframe en het 
doordachte nieuwe design, is de MT-07 een 
opmerkelijk veelzijdige motorfi ets die levendige 
prestaties succesvol combineert met een 
betaalbare prijs en een laag brandstofverbruik. 
Dit alles maakt het een ideale motorfi ets voor 
zowel de beginnende als ervaren motorrijders.

 Gebouwd voor maximaal rijplezier 
Deze sensationele aanwinst in de Hyper Naked 
serie is ontwikkeld voor heel veel rijplezier en 
een gevoel van absolute controle. De chassis-
afmetingen en de gewichtsverdeling zijn 
zorgvuldig gekozen voor optimaal plezier en 
geven de berijder het gevoel één te zijn met zijn 
machine.

 Licht en slank 
 Voor optimaal stuurgemak en grote 
wendbaarheid is de MT-07 voorzien van een 
licht en slank, stalen ruggengraatframe waarbij 
het motorblok als dragend element dient. De 
compacte wielbasis en het verfi jnde veersysteem, 
in combinatie met dit sterke en lichte chassis, 
leveren responsieve, maar bovenal plezierige 
rijeigenschappen op.

 Ice Fluo 

 Yamaha Blue  Tech Black 

 Geïnspireerd door “The Dark Side of Japan” heeft de MT-07 razendsnel Europa 
veroverd en is het model nu een van Yamaha’s best verkopende motorfi etsen 
aller tijden. En het is gemakkelijk te begrijpen waarom zoveel motorrijders deze 
opwindende Hyper Naked hebben gekozen.

De 689cc parallel-twin profi teert van onze speciale ‘crossplane’ fi losofi e, 
waarmee een lineair koppel kan worden gegenereerd voor een indrukwekkende 
acceleratie. Dankzij de verfi jnde voor- en achterwielophanging doet het compacte 
buizenframe van de MT-07 exact wat u wilt.

De opvallende nieuwe kuipdelen in combinatie met de strakke luchtinlaten 
versterken de krachtige uitstraling van de MT familie. Daarnaast zorgt het nieuwe 
zadel voor een nog betere zitpositie.

De Yamaha MT-07 is ook in een 35kW uitvoering leverbaar. Nog nooit had u zo’n 
goede reden om weer te gaan motorrijden, want deze motorfi ets biedt u meer 
dan alleen heel veel rijplezier.

Yamaha MT-07 / MT-07 35kW - Dark Attraction
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Akrapovič uitlaatsysteem met
titanium uitlaatdemper

Billet radiateur zijafdekking

Fly screen

Billet swingarm 
scharnierpuntafdekking

Achteras valblokken

Handbeschermers

Billet koelvloeistofreservoir
bescherming

Sportscherm

Billet chassis afdekking

Valblokken

Hoog zadel

Billet kettingspanners

Billet verstelbare rem/schakelset

Vooras valblokken

Handgrepen voor de passagier

De getoonde MT-07 is tevens voorzien van de volgende accessoires: Fly screen, onderkuip, 
Billet swingarm scharnierpunt- en chassis afdekking, stuurgewichten, motorbeschermbeugels, 
kettingbeschermer, Billet kettingspanners en zijstandaard verbreder. 

MT-07 model Sport - De getoonde MT-07 is voorzien van de volgende accessoires: Akrapovič 
uitlaatsysteem, Akrapovič katalysator, lichtgewicht kentekenplaathouder, seat cover, luchtinlaatgaas 
(blauw), Billet olievuldop, Billet radiateur zijafdekkingen, Billet verstelbare rem- en koppelingshevel, 
onderkuip en valblokken voor- en achteras. 

Voor een overzicht van het volledige MT-07 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. 
Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en 
is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.

Accessoires - MT-07 / MT-07 35kW
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Accessoires - MT-07 / MT-07 35kW

Comfort Design buddyseat

Custom voetsteunen (passagier), 
kleur titanium

GPS houder (universeel)

Zijstandaard verbreder

Kettingbeschermer

Bagagedrager

Custom voetsteunen (passagier), 
kleur blauw

Custom voetsteunen (berijder), 
kleur titanium

Zijtassen montageset

 Zachte zijtassen

USB DC uitgang

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Custom voetsteunen (berijder), 
kleur blauw

MT-07 tankpad

Billet hoofdremcilinder deksel

MT-07 model Tour - De getoonde MT-07 is voorzien van de volgende accessoires: 
windscherm (model Sport), Comfort Design buddyseat, zijtassen (inclusief montageset) 
en tanktas (model Tour).

Voor een overzicht van het volledige MT-07 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website: 
www.yamaha-motor.nl.
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Embrace the Darkness
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 MT-03 

‘Mass Forward’ silhouet 
 Het uitgekiende ergonomische ontwerp van stuur,
zadel en voetsteunen van de MT-03, is ontworpen 
voor een rechte zithouding en maakt deze tot de 
meest comfortabele en veelzijdige motorfi ets in 
zijn klasse. Het slanke achterdeel vormt een mooi 
contrast met het gecentreerde kuipwerk aan de 
voorzijde en draagt bij aan het agressieve ‘Mass 
Forward’ silhouet.

 Tienspaaks lichtmetalen velgen
 De Yamaha MT-03 is voorzien van lichtgewicht
tienspaaks 17-inch aluminium velgen die het
onafgeveerde gewicht laag houden voor optimale
veerwerking en wendbare rijeigenschappen. Deze
lichtgewicht aluminium velgen zijn voorzien 
van een 110/70-17 voor- en een 140/70-127 
achterband.

 Licht en compact 
 Het tweecilinder motorblok is op vier plekken
bevestigd aan het compacte chassis. Mede door 
deze constructie draagt het chassis, met de ver uit 
elkaar geplaatste bovenliggers, een belangrijke 
bijdrage aan de uitstekende rijeigenschappen. 
Yamaha’s typerende rechtuitstabiliteit wordt bij 
de MT-03 gegarandeerd door het van de YZF-R3 
afgeleide chassis, dat voorzien is van een 573 mm 
lange asymmetrische swingarm die direct aan de 
Monocross schokdemper is bevestigd.

 Parallel-twin met veel koppel 
 Een lichtgewicht allrounder, aangedreven door
dezelfde 321cc parallel-twin krachtbron als die
van de YZF-R3. Het compacte en lichtgewicht
motorblok, voorzien van lichte gesmede zuigers
en gecarboniseerde drijfstangen, levert een hoog
koppel van middelhoge tot hoge toerentallen. 
En geeft hierdoor onder de meest uiteenlopende
omstandigheden gegarandeerd optimaal 
rijplezier.

 Yamaha Blue 

 Ice Fluo 

 Power Black 

De verleiding van de The Dark Side of Japan wordt elke dag sterker. Steeds 
meer motorrijders stappen af van de conventionele modellen en gaan over 
op één van de meest uitdagende modellen in de motorfi etswereld.

De dynamische Yamaha MT-03 kenmerkt de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van motorfi etsdesign. Deze Hyper Naked motorfi ets is sportief 
en veelzijdig, en met zijn rechte zitpositie en compacte afmetingen is de 
MT-03 de ideale keuze voor zowel beginnende als ervaren motorrijders.

De MT-03, aangedreven door een levendige 321cc parallel-twin, beschikt 
mede door zijn zeer compacte chassis over uitstekende rijeigenschappen. 
Met deze motorfi ets kijkt u uit naar elke rit, op welke weg dan ook.

Yamaha MT-03 - Embrace the Darkness
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Don’t be afraid of the 
Dark
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 MT-125 

 ‘Streetfi ghter’ uitstraling met supersport 
technologie 
 Met het YZF-R125 platform als uitgangspunt, 
hebben onze technici een motorfi ets ontworpen 
die gerust de ‘streetfi ghter’ van de 125cc-klasse 
genoemd kan worden. De MT-125 wekt met zijn 
naked frame en een dynamisch ‘Mass Forward’ 
design pure emotie op.

 Upside-down voorvork met hightech 
remsysteem 
 De MT-125 beschikt over een geavanceerde 
upsidedown voorvork die voor een soepele en 
progressieve vering en een responsief weggedrag 
zorgt. Om zijn technologische voorsprong te 
onderstrepen is deze voorzien van een zwevende 
schijfrem met een diameter van 292 mm vóór met 
een radiaal gemonteerde remklauw. Dit systeem 
zorgt voor een uitstekende doseerbaarheid en 
een eff ectieve stopkracht van de remmen.

 Een volwassen ogende machine met de 
radicale uitstraling van een Hyper Naked 
Met zijn atletische styling komt het krachtige 
DNA van de Hyper Naked familie overal in deze 
machine tot uiting. Daarnaast zorgen de laag 
geplaatste, hoekige koplamp en hoge luchtinlaten 
voor een imposant vooraanzicht.

 Sportieve rijkwaliteiten dankzij de ‘Full 
Control’ rijpositie 
 De MT-125 is net als elk Hyper Naked model een
sportieve en wendbare machine die je elke dag 
van de week opnieuw uitdaagt. Het zadel, de 
tank, handvatten en voetsteunen bieden een 
sportieve zitpositie en optimaal comfort voor de 
passagier. De geometrie en ergonomie van het 
geheel zorgen voor een goede wendbaarheid.

 Yamaha Blue  Tech Black 

 Ice Fluo 

 De Hyper Naked modellen van Yamaha hebben de motorwereld wakker 
geschud. Door het radicale design, het opwindende koppel en het brutale imago 
staan de MT’s garant voor pure emotie.

Met zijn volwassen uiterlijk en hoogwaardige componenten onderscheidt 
de MT-125 zich van alle anderen in zijn klasse. Deze motorfi ets is een echte 
blikvanger en trekt met zijn agressieve ‘streetfi ghter’ design volop de aandacht. 
Het full-size chassis van de MT-125 dwingt gewoonweg respect af. 

Yamaha MT-125 - Don’t be aff raid of the Dark
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Akrapovič slip-on uitlaatdemper

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Radiateurbeschermer

Luchtinlaatbeschermers

LED richtingaanwijzers, model Plus
(achterzijde)

Seat cover, kleur Tech Black

Bagagedrager

 Sportscherm

LED richtingaanwijzers

Tanktas montageset

Seat cover, kleur Ice Fluo

Tankpads zijkant

Kettingbeschermer

LED richtingaanwijzers, model Plus
(voorzijde)

17” velgstickers

Voor een overzicht van het volledige MT-03 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website: 
www.yamaha-motor.nl.

Accessoires - MT-03

2019-01-18_hypernaked_v03.indb   36 22/01/2019   12:17



 

Accessoires - MT-125

Akrapovič racing uitlaatsysteem 
met titanium uitlaatdemper

Handvatbeschermers

Radiateurbeschermer

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Billet koppelingshevel

Fly Screen

Handbeschermers, model Texalium

Motorbeschermers

Tanktas

Billet remhevel

Comfort Design buddyseat

Luchtinlaatbeschermers

Kettingbeschermer

Bagagedrager

Tankpad, model The Dark Side Of 
Japan 

Voor een overzicht van het volledige MT-125 accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze 
website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door 
Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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Topkoffer (50 liter inhoud), kleur 
Matt Black

Binnentas topkoffer (50 liter 
inhoud)

Tanktas, model Sport (excl.
montageset)

LED richtingaanwijzers, model Plus
(voorzijde)

Ruggesteun topkoffer (model 39 
liter inhoud)

Duozadel tas

USB adaptor Beschermhoes, model Outdoor

Olietrechter Paddock stand adapters

Zijdeksels topkoffer (model 50 
liter inhoud), diverse kleuren

Topkoffer (39 liter inhoud), kleur 
Matt Black

Handvatverwarming LED richtingaanwijzers, model Plus
(achterzijde)

Binnentas topkoffer (39 liter 
inhoud)

Tanktas, model Tour

17” velgstickers, in verschillende
kleuren

Gereedschapset

YEC-9 acculader

Ruggesteun topkoffer (model 50 
liter inhoud)

Deksel topkoffer (model 39 liter 
inhoud), diverse kleuren

LED richtingaanwijzers Paddock stand (achterzijde)

Zijtassen (excl. montageset) Tanktas, model City

Beschermhoes, model Indoor T-sleutel (incl. doppen)

YEC acculader indicator

Accessoires - algemeen

Voor een overzicht van het volledige accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of naar onze website: www.yamaha-motor.nl.
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Specificaties

MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 998cc 998cc 998cc

Boring x slag 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm

Compressieverhouding 12 : 1 12 : 1 12 : 1

Max. vermogen 118,0 kW (160,4 pk) bij 11.500 tpm 118,0 kW (160,4 pk) bij 11.500 tpm 118,0 kW (160,4 pk) bij 11.500 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 111,0 Nm (11,3 kg-m) bij 9.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch)

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 8,0 l/100 km

CO2 uitstoot 185 g/km 185 g/km 185 g/km

Chassis

Type chassis Aluminium gegoten, Deltabox Aluminium gegoten, Deltabox Aluminium gegoten, Deltabox

Veerweg, vóór 120 mm 120 mm 120 mm

Balhoofdhoek 24º 24º 24º

Naloop 102 mm 102 mm 102 mm

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork, Ø 43 mm, volledig elektrisch instelbaar Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning en in- en 
uitgaande demping instelbaar

Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning en in- en 
uitgaande demping instelbaar

Wielophanging, achter Link-type, volledig elektrisch instelbaar Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar

Veerweg, achter 120 mm 120 mm 120 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat, vóór 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W)

Bandenmaat, achter 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W) 190/55 ZR17 M/C (75W)

Afmetingen

Totale lengte 2.095 mm 2.095 mm 2.095 mm

Totale breedte 800 mm 800 mm 800 mm

Totale hoogte 1.110 mm 1.110 mm 1.110 mm

Zithoogte 825 mm 825 mm 825 mm

Wielbasis 1.400 mm 1.400 mm 1.400 mm

Grondspeling 130 mm 130 mm 130 mm

Rijklaargewicht 210 kg 210 kg N.N.B.

Inhoud brandstoftank 17 liter 17 liter 17 liter

Motorolie hoeveelheid 3,9 liter 3,9 liter 3,9 liter
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Specificaties

MT-09 SP MT-09 MT-07 (MT-07 35kW)

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 2 cilinder, 4-takt, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 847cc 847cc 689cc

Boring x slag 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm

Compressieverhouding 11,5 : 1 11,5 : 1 11,5 : 1

Max. vermogen 84,6 kW (115 pk) bij 10.000 tpm 84,6 kW (115 pk) bij 10.000 tpm 55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm (35,0 kW bij 7.500 tpm)

Max. koppel 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm 68,0 Nm (6,9 kg-m) bij 6.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) 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 5,5 l/100 km 5,5 l/100 km 4,3 l/100 km

CO2 uitstoot 127 g/km 127 g/km 100 g/km

Chassis

Type chassis Aluminium, CF gegoten, diamantvormig Aluminium, CF gegoten, diamantvormig Staal, diamantvormig

Veerweg, vóór 137 mm 137 mm 130 mm

Balhoofdhoek 25º 25º 24º 50

Naloop 103 mm 103 mm 90 mm

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork, Ø 41 mm, veervoorspanning en in- en 
uitgaande demping instelbaar

Upside-down voorvork, Ø 41 mm, veervoorspanning en in- en 
uitgaande demping instelbaar

Telescopische voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar Link type, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 142 mm 130 mm 130 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, vóór 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W)

Bandenmaat, achter 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 180/55 ZR17 M/C (73W)

Afmetingen

Totale lengte 2.075 mm 2.075 mm 2.085 mm

Totale breedte 815 mm 815 mm 745 mm

Totale hoogte 1.120 mm 1.120 mm 1.090 mm

Zithoogte 820 mm 820 mm 805 mm

Wielbasis 1.440 mm 1.440 mm 1.400 mm

Grondspeling 135 mm 135 mm 140 mm

Rijklaargewicht 193 kg 193 kg 182 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 14 liter 14 liter

Motorolie hoeveelheid 3,4 liter 3,4 liter 3,0 liter
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Specificaties

MT-03 MT-125

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 2 cilinder, 4-takt, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 1 cilinder, 4-takt, 4 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 321cc 124,7cc

Boring x slag 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Compressieverhouding 11,2 : 1 11,2 : 1

Max. vermogen 30,9 kW (42,0 pk) bij 10.750 tpm 11,0 kW (15,0 pk) bij 9.000 tpm

Max. koppel 29,6 Nm (3,0 kg-m) bij 9.000 tpm 12,4 Nm (1,25 kg-m) bij 8.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting

Brandstofverbruik N.N.B. 2,13 l/100 km

CO2 uitstoot N.N.B. 49 g/km

Chassis

Type chassis Staal, diamantvormig Staal, Deltabox

Veerweg, vóór 130 mm 130 mm

Balhoofdhoek 25º 25º

Naloop 95 mm 89 mm

Wielophanging, vóór Telescopische voorvork, Ø 41 mmbinnenpoot Upside-down voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Link type, veervoorspanning instelbaar Link type, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 125 mm 114 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 298 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 292 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 230 mm

Bandenmaat, vóór 110/70-17 M/C (54H) 100/80-17 M/C

Bandenmaat, achter 140/70-17 M/C (66H) 130/70-17 M/C

Afmetingen

Totale lengte 2.090 mm 1.955 mm

Totale breedte 745 mm 740 mm

Totale hoogte 1.035 mm 1.040 mm

Zithoogte 780 mm 810 mm

Wielbasis 1.380 mm 1.355 mm

Grondspeling 160 mm 140 mm

Rijklaargewicht 168 kg 140 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 11,5 liter

Motorolie hoeveelheid 2,4 liter 1,15 liter
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De Hyper Naked collectie

De Yamaha Hyper Naked collectie bevat een 
reeks rijkleding en casual vrijetijdskleding 
waarmee u uw trouw aan de Dark Side kunt 
laten zien.

Met hetzelfde DNA als de MT-serie 
combineert de 2019-kledinglijn een ruwe 
stijl met modieuze looks en de nieuwste 
technologie.
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Textiel jack, model MT Boston 
Man - zwart/grijs

T-shirt, model MT Print Topeka
Man - grijs/blauw

T-shirt met lange mouwen
model Boise, Man - zwart

T-shirt, model MT Print Carson 
Man - grijs

Lederen jack, model MT Lans 
Man - zwart/oranje

Hoody, model Trenton 
Vrouw - zwart

Textiel jack, model MT Boston
Man - zwart/oranje

Textiel jack, model MT Juneau 
Vrouw - zwart/grijs

T-shirt met lange mouwen 
model Boise, Man - grijs

Cap, model MT Dover

Hoody, model Denver 
Man - zwart

Hoody, model Trenton 
Vrouw - grijs

Lederen jack, model MT Lans
Man - zwart/grijs

Textiel jack, model MT Juneau 
Vrouw - zwart/oranje

T-shirt, model MT Print Topeka
Man - zwart

Hoody, model Denver 
Man - grijs

T-shirt, model MT Print Carson 
Vrouw - zwart

Voor een overzicht van de volledige Hyper Naked collectie verwijzen wij u door naar onze website: www.yamaha-motor.nl.

De Hyper Naked collectie
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My Ride app: Brengt uw rit 
naar een hoger niveau!

De nieuwe My Ride app is exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en gratis beschikbaar voor elke 
motorrijder, ongeacht het merk motor of 
scooter. Met de app kunt u gedetailleerde 
informatie over elke rit verzamelen en 
opslaan. 

Met de nieuwe Yamaha My Ride app kunnen 
motorrijders alles registreren, van de 
hellingshoek, de acceleratie en de snelheid tot 
de hoogte en de remkracht, waardoor elke rit 
nog meer de moeite waard wordt. 

Motorrijders kunnen niet alleen hun eigen 
rijervaring bekijken en analyseren, ze kunnen 
ook hun persoonlijke GPS Exchange Format 
(GPX) -bestanden* delen met andere My 
Ride-gebruikers. Motorrijders kunnen ook 
informatie opslaan over elke motor waarop 
ze rijden en ze kunnen veel nieuwe routes 
bekijken door GPX-bestanden van andere My 
Ride-gebruikers te downloaden. 

* GPX is een bestandsformaat dat is ontworpen om GPS-gegevens 
over te brengen naar softwaretoepassingen zoals navigators en 
GPS-apparaten. Het kan worden gebruikt om routepunten en 
routes te beschrijven.
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Creëer de Yamaha van
uw dromen met de My
Garage app

My Garage is de 3D confi gurator van Yamaha,
een app waarmee u op een eenvoudige en
overzichtelijke manier uw ideale Yamaha
motorfi ets en/of motorscooter in een paar
klikken kunt samenstellen.

De My Garage app is met meer dan 800.000
downloads nu al de meest populaire app 
op de markt voor het customizen van 
motorfi etsen en motorscooters.

Stel online uw perfecte model samen en vraag
uw Yamaha-dealer om deze zo snel mogelijk
realiteit te maken!

De My Garage app is beschikbaar voor zowel 
iOS als Android.
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Yamaha introduceert YOU

YOU biedt een volledig assortiment 
premiumdiensten aan waarmee elk aspect van 
het kopen én het bezitten van een Yamaha 
motorfiets nog makkelijker wordt. We willen 
er voor zorgen dat u altijd een plezierige 
ervaring hebt wanneer u een Yamaha product 
tegenkomt. 

YOU diensten maken de aanschaf van elke 
Yamaha motorfiets eenvoudiger en
Yamaha bezitters kunnen profiteren van de 
gemoedsrust die elke YOU dienst u geeft. 
Bekijk het aanbod van YOU diensten eens en 
u zult zien dat het niet alleen het kopen is van 
een Yamaha product, maar ook het begin van 
een langdurige relatie.
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Yamaha Motor Insurance 

Yamaha Motor Insurance is speciaal ontworpen voor
Yamaha bezitters en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces van uw Yamaha voertuig. Het 
assortiment hoogwaardige verzekeringsproducten 
beslaat alle aspecten van het hebben van een Yamaha. 
Het biedt u een hoge mate van bescherming voor een 
aantrekkelijk tarief, zodat u zorgeloos kunt genieten
van het rijden op uw Yamaha. Met Yamaha Motor 
Insurance profiteert u van een exclusief programma en 
krijgt u eersteklas service van ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Road Assistance 

Als u ooit met uw Yamaha met pech langs de weg 
staat, zijn wij met één telefoontje te bereiken. Elke 
Yamaha met een officiële Yamaha fabrieksgarantie 
heeft een automatische dekking middels Yamaha 
Motor Road Assistance. Kortom, wanneer u ons nodig 
heeft, staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Wanneer u een nieuwe Yamaha motorfiets koopt, 
kunt u er zeker van zijn dat de eersteklas kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard zijn. Dat 
u ook zult profiteren van de volledige Yamaha Motor 
Factory Warranty in het onwaarschijnlijke geval dat 
uw Yamaha onvoorziene reparaties vereist, is een hele 
geruststelling. *

Yamaha Motor Selected Occasion 

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

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop de Yamaha 
Motor Extended Warranty, zodat u zorgeloos kunt 
rijden. Bekijk voor meer informatie onze website. *

Yamaha Motor Finance

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

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw Yamaha-dealer.
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MT Tour

Ook in 2019 bezoekt de Yamaha MT 
Tour verschillende Europese landen om 
geïnteresseerden kennis te laten maken met 
‘The Dark Side of Japan’ en de Hyper Naked 
modellen van Yamaha. Met hun duidelijke 
focus op lineair koppel, grote wendbaarheid 
en compromisloze ontwerp, kunnen alleen de
Hyper Naked modellen van Yamaha u het 
avontuurlijke gevoel geven dat u zoekt.

Dus prik een datum om langs te komen voor 
meer informatie over de bestverkopende 
motorfietsen van Europa. Het is een unieke 
kans om uw favoriete Hyper Naked model 
uit te proberen - en u helemaal mee te laten 
nemen in ‘The Dark Side of Japan’.

Voor meer informatie over de 2019 MT Tour 
kunt u terecht op www.yamaha-motor.nl.
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Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat 
uw 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 uw gemoedsrust is verzekerd.

Als u de onderhoudswerkzaamheden door een 
offi  ciële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet u 
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 u de allerbeste service voor en het 
allerbeste advies te kunnen geven over uw 
Yamaha product.

Raadpleeg voor meer informatie de Yamaha-
dealer bij u in de buurt of bezoek onze 
website: www.yamaha-motor.nl.
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Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van uw 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 u uw motor-
fiets in topconditie houdt. Als u voor uw Yamaha 
zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte voor u.

Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u adviseren
over het beste Yamalube® product voor uw
Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze website: 
www.yamalube.nl.
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Yamaha Motor Europe,
branche Nederland

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020-654 6001
E-mail: ymnlpv@yamaha-motor.nl

www.yamaha-motor.nl Volg ons op:

Dealer

Disclaimer:
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect

voor uw 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 specifi caties 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 offi  ciële Yamaha-dealer bij u in de buurt.
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