
 

 Hyper Naked 2021



 



MROK
Ciemna Strona Japonii

Premierą kultowego MT-09 w 2013 roku Yamaha 
zapoczątkowała nową erę w motocyklowym świecie. 
Filozofia Ciemnej Strony Japonii zyskała sławę 
i powiększające się grono wielbicieli. Ta filozofia 
symbolizuje silną więź Yamahy z jej japońskim 
pochodzeniem oraz emocje i ekscytację z jazdy jako 
najważniejsze wartości marki. Jednocześnie celebruje 
niekonwencjonalne podejście do kierowców MT jako 
prawdziwych Masters of Torque (MT), czyli mistrzów 
momentu obrotowego.

W 2021 roku Yamaha wynosi agresywny, uliczny 
wizerunek MT na wyższy poziom dzięki nowym 
modelom MT-09 SP, MT-09 i MT-07. MT-09 SP to 
najnowsze dzieło techniki wyłaniające się z Ciemności. 
Topowy, 3-cylindrowy Hyper Naked, wyróżniający 
się kolorystyką inspirowaną modelem R1M, wysokiej 
klasy zawieszeniem i tempomatem, jest gotowy 
wzbudzać podziw i ekscytować.

Duży silnik MT-09 — CP3 o pojemności 889 cm³ 
spełnia wymagania normy Euro 5 i osiąga wyższy 
moment obrotowy w niskim zakresie obrotów, 
zapewniając jeszcze ostrzejsze przyspieszenie 
i jeszcze lepsze zachowanie na drodze. 

MT-07 został wyposażony w efektowne nadwozie 
nowej generacji, charakterystyczny układ przednich 
świateł w kształcie litery Y, deskę rozdzielczą ze 
wskaźnikami prezentującymi dane na czarnym tle 
ekranu LCD oraz wysokowydajne hamulce. 
Nowy MT-07 jest niekwestionowanym królem 
motocykli klasy średniej typu Hyper Naked. Odkryj 
Ciemną Stronę Japonii. Liczy się Twoje nastawienie.
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Smuga ciemności
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Moc. Moment obrotowy. Zwrotność. Yamaha MT-10 to motocykl, na który czekałeś. 
To najmocniejszy model linii Hyper Naked, jaki kiedykolwiek powstał. Nadszedł 
czas, byś przekonał się, co czeka na kolejnym poziomie mrocznych wrażeń.

Jesteś doświadczonym motocyklistą. Doskonale wiesz, czego chcesz. Prawdziwa 
moc i doskonała precyzja pokonywania zakrętów. Naturalna ergonomia, która 
umożliwia swobodną jazdę po każdej drodze. Wsiądź na Yamahę MT-10 i okiełznaj 
smugę ciemności.

Silnik o pojemności 998 cm³ z wałem korbowym typu crossplane został tak 
zestrojony, by oszałamiać momentem obrotowym w zakresie od bardzo niskich 
do średnich obrotów. Lekka, aluminiowa rama typu Deltabox i bardzo krótki 
rozstaw osi sprzyjają naturalnej pozycji jazdy. Dzięki tym cechom MT-10 oddaje Ci 
do dyspozycji nie tylko imponującą moc, lecz także niezrównaną w swojej klasie 
zwrotność i poczucie pełnej kontroli.

Czterocylindrowy silnik CP4 z wałem 
korbowym typu crossplane
Chłodzony cieczą, czterocylindrowy, rzędowy 
silnik o pojemności 998 cm³ zapewnia dzięki 
układom dolotowemu, wydechowemu 
i paliwowemu doskonałe osiągi w niskim i średnim 
zakresie obrotów. Asymetryczna kolejność 
zapłonu (270° – 180° – 90° – 180°) powoduje, 
że silnik rozwija moment obrotowy liniowo 
i natychmiast reaguje na polecenia kierowcy.

Wyprostowana pozycja za kierownicą 
i przesunięty do przodu środek ciężkości
Dobór odległości w trójkącie kierownica/
siedzenie/podnóżki wymusza lekkie pochylenie 
ciała do przodu, co umożliwia pełne wykorzystanie 
wysokiego momentu obrotowego o liniowej 
charakterystyce przyrostu. Boczne owiewki 
z wlotami powietrza i profilowana nakładka 
zbiornika paliwa idealnie podkreślają dynamiczną 
linię flagowej Yamahy MT.

System kontroli trakcji (TCS), system 
zmiany biegów bez potrzeby użycia 
sprzęgła (QSS), sprzęgło A&S
MT-10 został wyposażony w trzystopniowy 
system kontroli trakcji, który pozwala utrzymać 
przyczepność na drodze w różnych warunkach. 
System zmiany biegów QSS umożliwia podbicie 
biegu bez użycia sprzęgła przy otwartej 
przepustnicy, a sprzęgło antyhoppingowe 
z funkcją docisku (A&S) zapewnia kontrolę nad 
motocyklem podczas redukcji biegów na łukach.

Elektroniczne systemy wspomagające
Aby zapewniać pełną kontrolę nad maszyną, 
Yamaha MT-10 została wyposażona w system 
elektronicznie sterowanej przepustnicy (YCC-T) 
oraz intuicyjny w obsłudze tempomat, który 
działa przy prędkości powyżej 50 km/h. System 
D-MODE dostosowuje charakterystykę motocykla 
do różnych warunków, oferując trzy tryby pracy 
silnika. Komfort jazdy podnosi gniazdo 12V, 
z którego można zasilać  przydatne akcesoria.
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Tytanowa końcówka tłumika typu 
slip-on
90798-34001-00

Dźwignia hamulca Gilles
1RC-F3922-10-00

Komfortowa kanapa
B67-247C0-01-00

Regulator naciągu łańcucha
B67-FCHAD-00-00

Pakiet Sportowy do MT-10

Obudź ducha Ciemnej Strony Japonii Pakietem Sportowym do modelu MT-10.  
Pakiet Sportowy zacieśnia więź między kierowcą a jego MT-10, a oryginalne akcesoria nadają motocyklowi ostrzejszy wygląd. 
Układ wydechowy Akrapovič zmienia wcześniejszy atrakcyjny ton w prawdziwą rozkosz dla ucha. Czy wspomnieliśmy o bardziej 
spójnym wyglądzie maszyny, poprawie osiągów i mniejszej masie? To wszystko jest zasługą nowego wydechu! 

Akcesoria MT-10
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Aluminiowa osłona zębatki
B67-FFSPC-00-00

Aluminiowe haki podnośnika pod 
tylne koło
2CR-F71A0-00-00

Osłona chłodnicy
B67-FRADC-10-00

Osłona chłodnicy oleju
B67-FCPTE-00-00

Mocowanie tablicy rejestracyjnej
B67-FLPH0-00-00

Akcesoryjna dźwignia sprzęgła
B67-F3912-00-00

Regulator położenia kierownicy
B67-FHBRS-00-00

Osłona łańcucha
B67-FCHNC-00-00

Wsporniki do bocznych sakw
B67-FSSBS-00-00

Aluminiowe końcówki kierownicy
B67-FHBED-00-00

Przedłużenie bocznej stopki
B67-FSTEX-00-00

Osłona na zbiornik paliwa - Tank 
pad
B67-FTPAD-00-00

Sportowa szyba
B67-F83J0-01-00

Zestaw osłon zabezpieczających 
przednią oś
B67-FFAXP-00-00

Zestaw osłon zabezpieczających 
tylną oś
B67-FRAXP-00-00

Zestaw osłon dłoni
B67-F85F0-10-00

Przednia owiewka
B67-F83M0-00-00

Tylny bagażnik
1RC-248D0-02-00

Osłona lewej strony skrzyni 
korbowej
B67-FCLCP-00-00

Kufer centralny o pojemności 50 l
34B-F84A8-10-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Osłona prawej strony skrzyni 
korbowej
B67-FCRCP-00-00

Uchwyt do urządzenia GPS
1RC-234A0-11-00

Środkowa nakrętka na półkę 
kierownicy
B67-FYNUT-00-00
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Rzuć wyzwanie
Ciemności
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Ciemna Strona Japonii nigdy nie śpi. Jest 
natchnieniem dla każdego kolejnego modelu 
Yamahy z linii MT, a ekskluzywny MT-09 SP 
to najnowsze dzieło sztuki, jakie wyłoniło się 
z ciemności. Wyróżniający się kolorystyką 
inspirowaną modelem R1M, wysokiej klasy 
zawieszeniem i tempomatem, topowy, 
3-cylindrowy Hyper Naked jest gotowy 
wzbudzać podziw i ekscytować.

Silnik CP3 o pojemności 889 cm³ spełnia 
wymagania normy Euro 5 i rozwija moment 
jeszcze bardziej liniowo w niższych zakresach 
obrotów silnika, umożliwiając zapierające 
dech w piersiach przyspieszanie, natomiast 
6-osiowy moduł bezwładnościowy IMU 
zapożyczony z modelu R1 oraz elektroniczne 
układy wspomagające kierowcę i rozpoznające 
pochylenie motocykla zapewniają maksymalną 
kontrolę na suchych i mokrych nawierzchniach. 
Z kolei w pełni regulowany przedni widelec 
z goleniami o średnicy 41 mm i zaawansowany 
tylny amortyzator Öhlins sprawiają, że 
całkowicie nowe podwozie trzyma się drogi 
lepiej niż kiedykolwiek dotąd.

MT-09 SP ma nie tylko ekskluzywną kolorystykę 
Icon Performance, ale także specjalną kanapę 
z podwójnym przeszyciem. Wizerunek premium 
uzupełniają akcenty takie jak anodowany, 
szczotkowany wahacz, anodowana czarna 
kierownica i dźwignie oraz zbiorniki płynu 
hamulcowego wykonane z przezroczystego, 
przydymionego plastiku.

MT-09 SP
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Kolorystyka dedykowana wersji SP
Kolorystyka dedykowana wersji SP nawiązuje 
bezpośrednio do malowania Icon Performance 
modelu R1M, natomiast dźwignie, kierownica 
i zębatka napędowa są czarne, a przedni widelec 
wykończono powłoką DLC. Aluminiowy wahacz 
otrzymał anodowane, szczotkowane wykończenie, 
które wygląda nowocześnie i podkreśla wysoką 
jakość.

Kanapa z podwójnym przeszyciem
Efektowne, kontrastujące przeszycia wzmacniają 
wrażenie wysokiej jakości i doskonale pasują do 
całego wizerunku motocykla. Kształty elementów 
takich jak zbiornik paliwa czy kanapa zostały 
dopracowane na drodze procesu Kanno Hyoka 
(na podstawie odczuć i informacji zwrotnych 
przekazanych przez kierowcę testowego), w celu 
zapewnienia kierowcy poczucia maksymalnego 
zespolenia z maszyną.

W pełni regulowane zawieszenie klasy 
premium
W pełni regulowany przedni widelec KYB ma 
ustawianą siłę tłumienia osobno dla wysokich 
i niskich prędkości, co pozwala precyzyjniej 
dostroić przednie zawieszenie. Lagi o średnicy 
41 mm pokryto powłoką DLC, która zapewnia 
doskonałe własności ślizgowe, a przy tym po 
prostu świetnie wygląda. W połączeniu z tylnym 
amortyzatorem Öhlins sprawia, że MT-09 SP ma 
najlepsze zawieszenie w tej klasie.

Tempomat
Wśród najlepszych w klasie elektronicznych 
układów wspomagania jazdy w wersji SP znajduje 
się m.in. tempomat, który pozwala naprawdę 
zrelaksować się podczas jazdy drogą szybkiego 
ruchu. Można go włączyć od prędkości 50 km/h 
i działa od 4. biegu wzwyż. Tempomat wyłączy się 
po użyciu hamulca, sprzęgła lub manetki gazu, 
natomiast funkcja „Resume” (Wznów) reaktywuje 
system z ustawioną wcześniej prędkością.

Aluminiowy wahacz z anodowanym, 
szczotkowanym wykończeniem
Aluminiowy wahacz otrzymał anodowane, 
szczotkowane wykończenie, które wygląda 
nowocześnie i wzmacnia wizerunek o wysokiej 
jakości. W połączeniu z ramą wykończoną 
w kolorze krystalicznego grafitu, eksponuje 
czystą, piękną mechanikę kompaktowego, 
aluminiowego podwozia MT-09 SP, budząc 
w użytkowniku dumę z posiadania tak 
wyrafinowanej maszyny.

Kompaktowa, dwufunkcyjna lampa LED
Kompaktowa i estetyczna, dwufunkcyjna, 
pojedyncza lampa przednia LED zapewnia dużą 
jasność świateł drogowych i mijania. Wiązka jest 
doskonale ukształtowana i ma łagodne krawędzie, 
które nie oślepiają osób jadących z naprzeciwka. 
Ta pojedyncza lampa projektorowa nadaje 
nowemu MT-09 SP niepowtarzalne oblicze nowej 
generacji, a sąsiadujące światła pozycyjne LED 
tworzą razem kształt litery Y, podobnie jak tylne 
światło LED.

3,5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT
3,5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT ma 
obrotomierz w formie paska, który zmienia 
kolor wraz ze wzrostem i spadkiem obrotów. 
Zawiera również zegar oraz pokazuje informacje 
o poziomie paliwa, przebiegu, temperaturze płynu 
chłodzącego, temperaturze powietrza i wybranym 
biegu. Przełącznikami na kierownicy można łatwo 
zmieniać opcje wyświetlacza i prezentowane 
informacje, a także regulować ustawienia 
opcjonalnych, oryginalnych, podgrzewanych 
manetek Yamahy.

6-osiowy moduł bezwładnościowy 
oraz układy wspomagające kierowcę 
rozpoznające pochylenie motocykla
Nowy, kompaktowy, 6-osiowy moduł 
bezwładnościowy (IMU) opracowano na 
podstawie rozwiązania stosowanego w modelu 
R1. Zarządza on zaawansowanymi układami 
wspomagania jazdy zamontowanymi w modelu 
MT-09, w tym rozpoznającymi pochylenie 
motocykla 3-trybowym układem kontroli 
trakcji (TCS), systemem kontroli uślizgu (SCS), 
systemem kontroli unoszenia przedniego koła 
(LIFt) i systemem kontroli hamowania (BC). Dzięki 
najlepszym w klasie elektronicznym układom 
sterującym, całkowicie nowy MT-09 SP zapewnia 
maksymalną kontrolę na różnych nawierzchniach 
i w różnych warunkach pogodowych.
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Rewolucja ikony

14



 

Oryginalny MT-09 był zupełnie nowym rodzajem japońskiego motocykla, 
który przywołał prawdziwą ekscytację i czyste emocje w świecie jednośladów. 
Zainspirował ponad 50 tys. użytkowników w Europie do wkroczenia w szeregi 
fanów koncepcji Hyper Naked. Teraz nadchodzi zupełnie nowy MT-09, gotów 
dołączyć do Ciemnej Strony Japonii!

Jego duży silnik CP3 o pojemności 889 cm³ spełnia wymagania normy Euro 
5 i osiąga wyższy moment obrotowy w niskim zakresie obrotów silnika, 
zapewniając jeszcze ostrzejsze przyspieszenie i lepsze zachowanie na drodze. 
Supernowoczesny, 6-osiowy moduł bezwładnościowy zarządza najlepszymi 
w klasie elektronicznymi układami wspomagania jazdy, przekazując w ręce 
kierowcy maksymalną kontrolę. Z kolei system QSS superszybko zmienia biegi na 
wyższe i zapewnia więcej stabilności przy zmianie na niższe.

Aby nowy model jak najlepiej się prowadził, otrzymał kompaktową, aluminiową 
ramę, regulowane zawieszenie i superlekkie felgi. Dwie przednie tarcze o średnicy 
298 mm i radialna pompa hamulcowa umożliwiają błyskawiczne zatrzymanie 
motocykla za dotknięciem palca. Z kolei radykalna stylistyka nowej generacji 
i pozbawiona osłon rama potwierdzają status modelu MT-09 jako topowego 
przedstawiciela klasy Hyper Naked.

Silnik CP3 o pojemności 889 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Nowo opracowany, chłodzony cieczą, 3-cylindrowy 
silnik o pojemności 889 cm³ jest lżejszy, bardziej 
responsywny i mocniejszy, osiągając wyższy 
moment obrotowy w niższych zakresach 
prędkości obrotowej silnika. Nowy dolot i układ 
wydechowy wytwarzają piękny dźwięk, który 
wzmacnia wrażenie przyspieszania. Nowe 
wtryskiwacze paliwa poprawiają wydajność 
spalania, natomiast zoptymalizowane 
przełożenia skrzyni biegów i ulepszone sprzęgło 
antyhoppingowe z funkcją docisku dopasowano 
do wyższej mocy silnika spełniającego normę 
emisji spalin Euro 5.

6-osiowy moduł bezwładnościowy 
oraz układy wspomagające kierowcę, 
rozpoznające pochylenie motocykla
Nowy, kompaktowy, 6-osiowy moduł 
bezwładnościowy (IMU) opracowano na 
podstawie rozwiązania stosowanego w modelu 
YZF-R1. Zarządza on zaawansowanymi układami 
wspomagania jazdy, zamontowanymi w modelu 
MT-09, w tym rozpoznającymi pochylenie 
motocykla 3-trybowym układem kontroli 
trakcji (TCS), systemem kontroli uślizgu (SCS), 
systemem kontroli unoszenia przedniego koła 
(LIFt) i systemem kontroli hamowania (BC). Dzięki 
najlepszym w klasie elektronicznym układom 
sterującym, całkowicie nowy MT-09 zapewnia 
maksymalną kontrolę na różnych nawierzchniach 
i w różnych warunkach pogodowych.

Wzornictwo i stylizacja nowej generacji
Stylistyka modelu MT nowej generacji jest surowa, 
pozbawiona ozdobników i fascynująco piękna, 
efektownie wprowadzająca linię Hyper Naked 
w nową dekadę. Minimalistyczne „bezosłonowe” 
wzornictwo odrzuca niepotrzebne elementy 
nadwozia, wykorzystując ramę i podzespoły 
konstrukcyjne do wyrażenia lekkości i zwinności. 
Nowa rama w kolorze krystalicznego grafitu 
podkreśla funkcjonalne piękno mechanizmów 
maszyny.

Zupełnie nowa, lekka rama z aluminium 
odlewanego metodą CF
Całkowicie nowa, kompaktowa rama z aluminium 
odlewanego techniką CF stanowi nowoczesną 
interpretację formy Deltabox. Sztywniejsze 
podwozie poprawia wyczucie maszyny przez 
kierowcę, przekłada się na stabilność i możliwość 
dynamicznej jazdy w szerszym spektrum 
warunków. Zoptymalizowana konstrukcja osi 
wahacza, lekkie i smukłe podwozie oraz bardziej 
swobodny charakter czynią z tego motocykla 
idealnego partnera do jazdy na co dzień.
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy
90798-32406-00

Zestaw podnóżków
B7N-FRSET-00-00

Aluminiowa pokrywa tylnej pompy 
hamulcowej
B67-FBFLC-00-00

Rolki do podnośnika pod tylne koło
B7N-FPDCK-00-03

Stylowe pierścienie 
YME-FCRNG-00-02

Regulator położenia kierownicy
B7N-FHBRS-00-00

Sportowa szyba
B7N-F83J0-00-00

Niska szyba
B7N-F61C0-00-00

System monitorowania ciśnienia 
w oponach TPMS
YME-HTPMS-00-00

Tank bag City 
 YME-FTBAG-CT-02  

Tank pad - osłona zbiornika paliwa
B7N-FTPAD-10-00

Tank pad - osłona zbiornika paliwa
B7N-FTPAD-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B7N-F16E0-00-00

Osłony boczne
B7N-211D0-00-00

Osłona chłodnicy
B7N-FRADC-00-01

Boczne osłony zbiornika paliwa
B7N-FSTPD-00-00

Stelaże do sakw bocznych
B7N-FSSBS-00-00

Miękkie sakwy boczne
YME-SSBAG-00-10

Dźwignia sprzęgła
B7N-RFFCL-00-00

Komfortowe kanapa
B7N-247C0-00-00

Tylny stelaż
B7N-248D0-00-00

Dźwignia hamulca Gilles
B7N-RFFBL-00-00

Odblaskowa naklejka na obręcz 
koła
YME-FBRE9-00-01

Akcesoria MT-09

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00
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Mroczna siła 
przyciągania
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Przy ponad 125 tys. sprzedanych egzemplarzy MT-07 zajmuje pierwsze 
miejsce w segmencie Hyper Naked od momentu pojawienia się na rynku. Silnik 
CP2 o pojemności 690 cm³, kompaktowe i zwinne podwozie oraz wspaniała 
uniwersalność sprawiają, iż trudno nie pokochać tego bestsellera Yamahy.

Na rok 2021 model MT-07 nowej generacji otrzymał efektowne nadwozie z dwoma 
„wlotami powietrza” komponującymi się z kształtem owiewek oraz kompaktową 
lampę LED, której futurystyczny kształt i układ ze światłami pozycyjnymi tworzy 
literę Y – przewodni motyw wizualny najnowszych modeli z rodziny Hyper Naked. 
Dopracowany silnik spełniający normę Euro 5 oferuje jeszcze bardziej liniowy 
przyrost momentu obrotowego i mocy oraz ostrzejsze brzmienie wydechu.

Nowa, szersza, aluminiowa kierownica o zmiennej średnicy przekroju ułatwia 
skręcanie oraz pozwala zająć pewniejszą pozycję do jazdy, natomiast dwie większe, 
298-milimetrowe, przednie tarcze hamują skuteczniej. Z kolei wyświetlacz LCD 
z danymi widocznymi na czarnym tle, dźwignie w kolorze czarnym i kompaktowe 
kierunkowskazy LED podkreślają bardzo dobrą specyfikację techniczną i wysoką 
wartość.

Wzornictwo nowej generacji
Aby podkreślić dynamikę charakterystyczną dla 
serii MT, linie przepływającego powietrza stały się 
motywem wkomponowanym w profil motocykla. 
Wygląd maszyny stał się bardziej organiczny 
i dojrzały. Kompaktowa sylwetka, zintegrowane 
oświetlenie i linie nadwozia podkreślają rodowód 
Hyper Naked. Stylistyka obejmuje modyfikacje 
podzespołów i konstrukcji, mające wyeksponować 
wyjątkową atrakcyjność modelu MT-07.

Większe tarcze przedniego hamulca 
zapewniające skuteczniejsze hamowanie
Dwie nowe, większe (średnica 298 mm) tarcze 
hamulcowe współpracujące z 4-tłoczkowymi 
zaciskami hamulcowymi oferują bardziej 
progresywne hamowanie, nie zwiększając przy 
tym masy nieresorowanej.

2-cylindrowy silnik CP2 o pojemności 
690 cm³, zgodny z normą Euro 5
Zgodny z wymaganiami normy Euro 5 zachowuje 
ekscytujący charakter poprzednika, ale teraz 
oferuje jeszcze lepsze, łatwe do wykorzystania 
osiągi i brzmienie.

Oświetlenie typu LED
Kompaktowe oświetlenie LED zapewnia wyraźne, 
mocne światło w nocy. Projekcyjna lampa LED do 
świateł drogowych i mijania, z układem zgodnym 
z serią modeli MT, zapewnia lepszą widoczność.
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Akcesoria MT-07

Pełny układ wydechowy Akrapovič 
90798-33490-00

Osłony dłoni MT
1WS-F85F0-00-02

Tylny stelaż
B4C-F48D0-00-00

Osłony silnika
B4C-211D0-00-00

Pakiet Sportowy do MT-07

Nowy MT-07 przyciąga spojrzenia swoim 
bezkompromisowym wyglądem.  
Pakiet Sportowy to zestaw dodatków, który 
pozwoli Ci lepiej dopasować motocykl do 
swoich potrzeb.  
Szyba nadaje jednośladowi minimalistyczny, 
a zarazem mocny wygląd, natomiast 
kierunkowskazy LED z przodu i z tyłu dopełniają 
ten wizerunek.  
Elegancki uchwyt tablicy rejestracyjnej 
wyostrza tył maszyny, a boczne nakładki na 
zbiornik paliwa nie tylko chronią go przed 
zarysowaniami, lecz także zapewniają lepsze 
trzymanie kolan podczas pokonywania 
zakrętów w sportowym stylu. 

Pakiet Miejski do MT-07

Motocykle Yamahy są przeznaczone do użytku 
przez cały rok, dlatego akcesoria, które 
usprawniają i uprzyjemniają codzienną jazdę, są 
tak ważne.  Pakiet Miejski zawiera tylny bagażnik 
wraz z kufrem centralnym o pojemności 
39 l, w którym łatwo zmieścisz i zabezpieczysz 
wszystkie swoje cenne rzeczy. Podczas gdy 
motocykl dodaje Ci potrzebnej energii, Twoje 
urządzenia elektroniczne są zasilane z gniazda 
USB.  Do tego dodajemy wyższą sportową szybę, 
która ochroni Cię podczas jazdy w mieście. 
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Niskie siedzisko
BAT-247C0-00-00

Osłona tylnej osi
BAT-FRAXP-00-00

Osłona przedniej osi
BAT-FFAXP-00-00

Osłona zbiornika paliwa
BAT-FTPAD-00-00

Boczne osłony zbiornika paliwa
BAT-FSPRT-00-00

Niska szyba
BAT-F83M0-10-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
BAT-FLPH0-00-00

Komfortowe siedzisko (zestaw)
B4C-247C0-10-00

Wysoka siedzisko
B4C-247C0-00-00

Akcesoryjne podnóżki pasażera
1WS-F2743-00-00

Akcesoryjne podnóżki kierowcy
1WS-F2741-00-00

Sportowa szyba
BAT-F83J0-00-00

Kufer centralny o pojemności 39 l
52S-F84A8-00-00

Uchwyty dla pasażera
B4C-F47J0-10-00

Gniazdo zasilania USB
YME-FUSBU-00-00

Boczne stelaże do miękkich sakw 
1WS-FSSBS-10-00

Oparcie pasażera do kufra 
centralnego o pojemności 39 l
37P-F84U0-A0-00

Tank bag City
YME-FTBAG-CT-02

Tank bag Sport
YME-FTBAG-SP-02

Osłona łańcucha 
1WS-F2311-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-10-00

Osłona chłodnicy
B4C-FFRAD-00-00

Boczne osłony chłodnicy
B4C-FRSCV-00-00

Osłona wydechu w stylu MotoGP
B4C-FMGPE-XC-VR
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Mroczna błyskawica
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Motocykle Yamahy z segmentu Hyper Naked zbudowano, aby zapewniać mocne 
wrażenia. Dzięki muskularnej stylistyce i osiągom naładowanym adrenaliną, 
te bestsellerowe modele MT skradły serca i umysły motocyklistów z całej 
Europy. W tej gamie jest model MT-03 z bogatym wyposażeniem i nadwoziem 
wyróżniającym się na ulicy.

Zainspirowany większymi modelami Yamahy z segmentu Hyper Naked, jego 
agresywny wygląd ma więcej stylu linii MT niż kiedykolwiek wcześniej. Drapieżny 
przód z dwoma światłami przypominającymi oczy rzuca chuligańskie spojrzenia, 
a widelec upside-down oraz masywny zbiornik paliwa podkreślają dynamiczną linię 
serii MT, tworząc bezkompromisową trzysetkę!

Ale tym, co naprawdę sprawia, że ten lekki Hyper Naked jest tak atrakcyjny 
i pożądany jest fakt, że zbudowano go z czystego DNA serii MT, co oznacza, że 
każda przejażdżka jest ekscytująca i wciągająca. Zechcesz wyjść na przejażdżkę, 
gdy tylko nadarzy się okazja, ponieważ ten motocykl po prostu uwielbia jazdę.

Zaawansowany silnik 2-cylindrowy 
o pojemności 321 cm³
Zaawansowany, chłodzony cieczą, 2-cylindrowy 
silnik o pojemności 321 cm³ posiada lekkie, 
kute tłoki z nawęglanymi korbowodami, 
które zapewniają wysoki moment obrotowy 
i ekscytujące osiągi. Niezwykle lekko pracujące 
sprzęgło sprawia, że model MT-03 daje jeszcze 
więcej radości w mieście, a zaawansowany system 
wtrysku paliwa zapewnia natychmiastową reakcję 
przepustnicy i jest przyjazny dla środowiska.

Widelec upside-down z lagami o średnicy 
37 mm
W modelu MT-03 poważną, typową dla 
dużego motocykla specyfikację podkreśla 
nowy przedni widelec upside-down. Przednie 
zawieszenie, wyposażone w 37 milimetrowe 
lagi o dużej sztywności i odlaną z aluminium 
górną półkę, wzmacnia wysoką specyfikację 
motocykla i zapewnia pewne, komfortowe 
prowadzenie podczas hamowania, przyspieszania 
i pokonywania zakrętów.

Agresywna stylistyka MT
Nie ma żadnych wątpliwości, że model MT-03 jest 
pełnoprawnym członkiem legendarnej rodziny 
Yamaha Hyper Naked. Układ przednich świateł 
o agresywnym wyglądzie oraz odważna stylistyka 
obejmująca „wloty powietrza” i wyprofilowany 
zbiornik paliwa sprawiają, że możesz stać się 
prawdziwym mistrzem momentu obrotowego 
i doświadczyć najbardziej dynamicznej jazdy 
motocyklem na prawo jazdy kategorii A2.

Podwójne, ustawione skośnie światła 
pozycyjne i reflektor LED
Dynamiczny model MT-03 wygląda lepiej niż 
kiedykolwiek wcześniej, a dwa skośne światła 
pozycyjne podkreślają agresywny i mocny 
wygląd, typowy dla dużego motocykla. 
Doskonałą widoczność w nocy zapewnia 
umieszczona centralnie mocna soczewka, 
wykonana w technologii LED, która wypala dziurę 
w ciemności i rozświetla drogę przed Tobą.
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Ciemność to kolejny 
poziom
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Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi - nic dziwnego, że 
Yamahy MT przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów. Linia 
tych motocykli stale ewoluuje. Radykalny MT-125 zapewnia jeszcze lepsze osiągi 
i większy zastrzyk adrenaliny.

Zaawansowany technicznie silnik spełniający normę emisji spalin Euro 5, 
kompaktowe nadwozie z przesuniętym do przodu środkiem ciężkości i agresywna 
linia sprawiają, że MT-125 jest po prostu wyjątkowy. Przygotuj się na odkrycie 
w sobie mrocznego jeźdźca. Ponieważ ten lekki Hyper Naked zmieni Twój świat.

Model 125 bazujący na czystym DNA serii MT jest świetnym wprowadzeniem 
do świata Hyper Nakedów Yamahy, więc sprawdź, jak wygląda jazda Mistrzem 
Momentu Obrotowego i odkryj swoją ciemną stronę.

Mocny silnik 125 cm³ z układem VVA, 
zgodny z normą Euro 5
Zaawansowany, 4-zaworowy silnik MT-125 
o pojemności 125 cm³ zgodny z normą Euro 5 jest 
chłodzony cieczą i został wyposażony w układ 
zmiennych faz rozrządu (VVA) zawierający dwie 
krzywki wlotowe. Ta wyjątkowa technologia 
zaczerpnięta wprost z modelu R125 pozwala 
na niezwykłe osiągi i generuje wysoki moment 
obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych 
silnika, sprawiając że MT-125 jest jednym 
z najmocniejszych motocykli w swojej kategorii.

Sprzęgło antyhoppingowe z funkcją 
docisku
Silnik MT-125 został wyposażony w sprzęgło 
A&S z lekko działającą dźwignią, która ułatwia 
zmianę biegów. Sprzęgło A&S wymaga minimum 
wysiłku fizycznego, ułatwiając redukcję biegów 
i zapobiegając blokowaniu się tylnego koła, co 
przekłada się na lepszą kontrolę nad motocyklem.

Odważny przód z dwoma światłami
Żaden inny lekki motocykl nie prezentuje się 
na ulicy tak groźnie jak MT-125. Agresywnie 
wyglądający przód podkreślają dwa światła 
pozycyjne, przywodzące na myśl oczy drapieżnika. 
Ultrakompaktowa, pojedyncza lampa przednia 
LED rozsyła jaskrawy promień światła, który 
sprawia, że w ciemności dobrze widzisz i sam 
pozostajesz widoczny.

Nowoczesna i agresywna linia nadwozia
Atletyczne nadwozie zapewnia dynamiczny 
wygląd, mocno inspirowany większymi 
modelami serii MT. Charakterystyczna sylwetka 
z przesuniętym do przodu środkiem ciężkości, 
kompaktowy zbiornik paliwa oraz krótki tył 
podkreślają agresywny charakter motocykla, 
który dzięki dynamicznej pozycji jazdy gwarantuje 
najlepsze wrażenia z jazdy w swojej klasie.
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Akcesoria MT-03 / MT-125

Karbonowy tłumik slip-on 
90798-32906-00

Sportowa szyba
B9T-FSPSC-RK-T0

Nakładka na tylne siedzenie
1WD-F47F0-00-00

Akcesoryjne podnóżki pasażera
1WS-F2743-00-00

Pakiet Sportowy do MT-03

Pakiet Sportowy do MT-03 zawiera komplet 
akcesoriów, które podkreślają dynamiczny 
wygląd i zwiększają osiągi motocykla. Osłona 
chłodnicy zapewnia ochronę przed uderzeniami 
małych kamieni i żwiru, zaś Tank Pad 
zabezpiecza zbiornik paliwa. 
Sportowa owiewka chroni przed wiatrem, 
aby można było cieszyć się ekscytującą jazdą. 
Uchwyt tablicy rejestracyjnej i kierunkowskazy 
LED nadają całości stylowy wygląd, dzięki 
czemu ten pojazd należy do najbardziej 
atrakcyjnych w swojej kategorii. 

Pakiet Sportowy do MT-125

Jeśli chcesz, aby Twój MT-125 efektownie 
się wyróżniał, postaw na pakiet 
wyselekcjonowanych akcesoriów Yamahy. 
Znajdujące się w Pakiecie Sportowym akcesoria 
takie jak: niska szyba, tank pad, osłony silnika, 
uchwyt tablicy rejestracyjnej oraz przednie 
i tylne kierunkowskazy LED sprawią, że Twój 
MT-125 będzie wyglądał jeszcze agresywniej. 
Zestaw wysokiej jakości oryginalnych 
akcesoriów nabędziesz teraz u swojego Dealera 
Yamahy, który chętnie zamontuje je na Twoim 
motocyklu. 

MT-03
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Karbonowa osłona tłumika
90798-32905-00

Tank Pad
B9T-FTPAD-00-00

Tylny amortyzator Öhlins STX 46
YA4-67000-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B9T-F16E0-00-00

Osłona chłodnicy
B9T-FFLRC-00-00

Tylny bagażnik
B04-F48D0-00-00

Podnóżki kierowcy
BK6-FRPEG-00-00

Tank Pad
B6G-FTPAD-00-00

Nakładka na tylne siedzenie
B04-F47F0-00-00

Składane podnóżki kierowcy
1WS-F2741-00-00

Podnóżki pasażera
BK6-FPPEG-00-00

Aluminiowy korek wlewu oleju
BC6-F1536-20-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B6G-F16E0-00-00

Tank Pad
B6G-FTPAD-00-00

Owiewka
B7D-F61AA-M2-SM

Osłona chłodnicy MT
B7D-F1557-MA-ST

Prawa osłona silnika MT-125
B7D-E5411-M3-SB

Lewa osłona silnika MT-125
B7D-E5421-M3-SB

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-10-00

Podnóżki kierowcy
BK6-FRPEG-00-00

Prowadnica rolgazu
B74-F6240-00-00

Wiązka przewodowa do 
kierunkowskazów LED
BK6-FCABL-00-00

Kierunkowskazy LED
YME-H0789-00-20

Kierunkowskazy przednie LED Plus
YME-FLB2F-10-00

MT-125
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

Dane techniczne
MT-10 MT-09 SP MT-09

Silnik
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC

Pojemność 998 cm³ 890 cm³ 890 cm³

Średnica x skok tłoka 79,0 mm x 50,9 mm 78,0 × 62,1 mm 78,0 × 62,1 mm

Stopień sprężania 12 : 1 11.5 : 1 11,5 : 1

Moc maksymalna 118,0kW (160.4 KM) @ 11500 obr./min 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 111,0Nm (11.3kg-m) @ 9000 obr./min 93,0 Nm przy 7000 obr./min 93,0 Nm przy 7000 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Spalanie 8,0 l/100 km 5.0 l/100km 5,0 l/100 km

Emisja CO2 185 g/km 116 g/km 116 g/km

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Aluminiowa, Deltabox Aluminiowa, Deltabox Aluminiowa, Deltabox

Kąt wyprzedzania główki ramy 24º 25º 25º

Wyprzedzenie 102mm 108 mm 108 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy, Ø43 mm Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 120 mm 130 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 120 mm 122 mm 122 mm

Hamulec przedni Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, Ø 320 mm Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, Ø 298 mm Podwójny, hydrauliczny, tarczowy, Ø 298 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm

Opona przednia 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17

Opona tylna 190/55 ZR 17 180/55 ZR 17 180/55 ZR 17

Wymiary
Długość całkowita 2 095 mm 2 090 mm 2 090 mm

Szerokość całkowita 800 mm 795 mm 795 mm

Wysokość całkowita 1110 mm 1 190 mm 1 190 mm

Wysokość kanapy 825 mm 825 mm 825 mm

Rozstaw kół 1 400 mm 1 430 mm 1 430 mm

Minimalny prześwit 130 mm 140 mm 140 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

210 kg 190 kg 189 kg

Pojemność zbiornika paliwa 17 litrów 14 litrów 14 litrów

Pojemność zbiornika oleju 3,9 litra 3,5 litra 3,5 litra
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

MT-07 MT-03 MT-125

Silnik
Typ silnika 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC Chłodzony cieczą, SOHC, Jednocylindrowy, 4-suwowy

Pojemność 689cm³ 321cm³ 124 cm³

Średnica x skok tłoka 80,0 mm x 68,6 mm 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 x 58,6 mm

Stopień sprężania 11,5 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Moc maksymalna 54,0 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min 30,9kW (42,0 KM) @ 10750 obr./min 11,0 kW przy 10000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 67,0 Nm przy 6500 obr./min 29,6Nm 3,0kgf+m) @ 9000 obr./min 11,5 Nm przy 8000 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Spalanie 4,2 l/100km 3,81 l/100km 2,1/100 km

Emisja CO2 98 g/km 89 g/km 47 g/km

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Stalowa Stalowa Stalowa typu Deltabox

Kąt wyprzedzania główki ramy 24º5 25º 26º

Wyprzedzenie 90 mm 95 mm 95 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy, Ø 37 mm Widelec teleskopowy upside-down, Ø 41 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 130 mm 130 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 130 mm 125 mm 110 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 292 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm

Opona przednia 120/70 ZR 17 110/70 R 17 100/80 R 17

Opona tylna 180/55 ZR 17 140/70 R 17 140/70 R 17

Wymiary
Długość całkowita 2 085 mm 2 090 mm 1 960 mm

Szerokość całkowita 780 mm 745 mm 800 mm

Wysokość całkowita 1 105 mm 1 035 mm 1 065 mm

Wysokość kanapy 805 mm 780 mm 810 mm

Rozstaw kół 1 400 mm 1 380 mm 1 325 mm

Minimalny prześwit 140 mm 160 mm 160 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

184 kg 168 kg 142 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów 14 litrów 11 litrów

Pojemność zbiornika oleju 3 litry 2,4 litra 1,05 litra
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.



 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.



 

Kolekcja Hyper Naked

Dynamiczny silnik z dużym momentem obrotowym już od niskich obrotów, 
mroczny styl i prowadzenie to standardowe wyposażenie każdego motocykla 
Hyper Naked.  
 
Kolekcja Hyper Naked ma te same cechy charakterystyczne, co motocykle 
Hyper Naked: japońskie mistrzostwo, miejskie inspiracje, rewelacyjne osiągi. 
 
Odkryj Ciemną Stronę Japonii.

Męski T-shirt 
B21-MT101-F0-0L

Męski T-shirt
B21-MT101-B0-0L

Męska koszula z długimi rękawami 
B21-MT102-F0-0L

Męska bluza z kapturem 
B21-MT112-F0-0L

Męska bluza z kapturem 
B21-MT112-B0-0L

Damski T-shirt 
B21-MT201-F0-0M

Damski T-shirt 
B21-MT201-B0-0M

Damska bluza z kapturem
B21-MT202-F0-0M

Damska bluza z kapturem
B21-MT202-B0-0M

MT



 

Męska kurtka motocyklowa 
A21-BJ102-B4-0L

Męska kurtka motocyklowa 
A21-BJ102-B7-0L

Męska kurtka motocyklowa 
A21-BJ107-B0-0l

Uchwyt na karty z kolekcji 
Hypernaked
N20-EC007-B0-00

Brelok do kluczy Hyper Naked
N20-EK002-B0-00

Czarne okulary przeciwsłoneczne 
typu aviator
N20-EJ105-B0-00

Multitool dedykowany serii 
Hypernaked
N20-ET001-M1-00

Bufka 
N21-EA306-B1-00

Brelok 
N21-EK009-B1-00



 

Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha

MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle.  
 
W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie. 
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji  
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy 
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania, 
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę,  
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.

Ubezpieczenie Yamaha Motor 

Usługi ubezpieczeniowe Yamaha Motor 
zostały opracowane specjalnie na potrzeby 
posiadaczy maszyn marki Yamaha, aby 
uprościć proces ich ubezpieczania.

Oferta wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych pokrywa wszystkie 
aspekty posiadania motocykla Yamahy 
i gwarantuje wysoki poziom ochrony przy 
zachowaniu konkurencyjnych stawek. 
Zapewnia to spokój ducha i czyni jazdę 
jeszcze przyjemniejszą. 

Gwarancja Yamaha Motor Factory 

Dokonując zakupu nowej Yamahy, 
otrzymujesz najwyższą jakość i niezawodność, 
które są u nas standardem. Dodatkowo 
zyskujesz całkowitą pewność, że w przypadku 
wystąpienia mało prawdopodobnej 
i nieoczekiwanej usterki, pełna gwarancja 
Yamaha Motor Factory pokryje wszystkie 
koszty części i robocizny.

Oferta Yamaha Motor Finance 

Yamaha oferuje szeroki wybór usług 
finansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfigurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty.

Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością, 
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową.



 

Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube  do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha 
zaleca jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia 

zamieszczone w niniejszej broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących 
w kontrolowanych warunkach. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać 

zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie 
charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. 

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:

Dealer
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