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CIEMNOŚĆ
Ciemna Strona Japonii

W 2013 roku premierą kultowego 
MT-09 Yamaha zapoczątkowała nową 
erę w motocyklowym świecie. W ciągu 
kolejnych lat filozofia Ciemnej Strony Japonii 
zyskała sławę i powiększające się grono 
wielbicieli. Dziś nowej odsłony doczekał się 
MT-10. Model ten oferuje jeszcze większą 
moc, lepszą kontrolę i wyższy poziom 
adrenaliny, wynosząc jazdę MT na kolejny 
poziom i broniąc tytułu mistrza momentu 
obrotowego.

W sezonie 2022 malowanie Cyan Storm 
wyznacza nowy, ekscytujący kierunek 
w historii Ciemnej Strony Japonii i oferuje 
świeże spojrzenie na rozwiązania techniczne 
oraz trendy kolorystyczne.  
Agresywny i bezkompromisowy wygląd 
modeli MT-10 i MT-10 SP wynosi je na wyższy 
poziom. MT-10 to najnowsze arcydzieło 
wyłaniające się z Ciemności. 

Gama Hyper Naked, począwszy od MT-10 
przez MT-125 została stworzona z myślą 
o tym, aby zapewnić każdemu kierowcy 
możliwość bycia częścią najbardziej 
ekscytującego i dostępnego, europejskiego 
ruchu motocyklowego.
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Prędkość ciemności
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Nowe wcielenie motocykla MT-10 SP 
dostarczy Ci niesamowitych wrażeń na drodze. 
Zmodernizowany silnik CP4 zgodny z normą 
Euro 5 jest najmocniejszy w całej linii Hyper 
Naked, a nowe, półaktywne, elektroniczne 
zawieszenie i zaawansowane technologicznie 
systemy wspomagające kierowcę są zwiastunami 
i fascynującej ery w dziedzinie układów kontroli 
jazdy „ride-by-wire”.

Ten kultowy, agresywny hyper naked jest 
pierwszym na świecie sportowym motocyklem 
wyposażonym w nowe, elektronicznie sterowane 
zawieszenie Öhlins z sześcioma trybami pracy. 
W trybie półaktywnym siła tłumienia drgań jest 
automatycznie dostosowywana do warunków 
jazdy, co zapewnia maksymalną stabilność 
zawieszenia podczas hamowania, przyspieszania 
i pokonywania zakrętów.

Aby umożliwić pełne wykorzystanie 
większej mocy i momentu obrotowego 
silnika o pojemności 998 cm³, w motocyklu 
zamontowano 6-osiowy moduł bezwładnościowy 
(IMU), który kontroluje trakcję, uślizgi, 
unoszenie przedniego koła, hamowanie 
silnikiem i siłę hamowania. MT-10 SP jest 
wyposażony w 3-częściową, dolną owiewkę 
i przewody hamulcowe w oplocie, a inspirowany 
wyścigami dynamiczny schemat kolorystyczny 
Icon Performance oraz wykończenie w jakości 
premium sprawiają, że ten model jest po prostu 
idealny.
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Sterowane elektronicznie zawieszenie 
Öhlins drugiej generacji
Nowe wcielenie MT-10 SP to pierwszy na 
świecie motocykl wyposażony w radykalnie 
nowe, elektronicznie sterowane zawieszenie 
Öhlins, które zapewnia o wiele szerszy zakres 
precyzyjnych ustawień. W tym pionierskim 
systemie kierowca może wybrać spośród trzech 
trybów półaktywnych i trzech trybów ręcznych, 
które zapewniają wyższy stopień kontroli 
i gwarantują największe emocje oraz wysokie 
osiągi podczas jazdy.

Specjalny schemat kolorystyczny Icon 
Performance
Wyjątkową i najlepszą w swojej klasie specyfikację 
motocykla MT-10 SP podkreśla jego wyjątkowy 
schemat kolorystyczny Icon Performance, 
inspirowany wzorem znanym z rasowych 
motocykli torowych R1M.

Przewody hamulcowe w oplocie
Motocykle o wysokich osiągach wymagają 
wysokiej klasy hamulców, dlatego radialne 
zaciski przedniego i tylnego hamulca mają 
przewody w oplocie, które zachowują swoje 
właściwości i skuteczność nawet przy najbardziej 
ekstremalnym wykorzystaniu.

Trzyczęściowa owiewka dolna
Inną wyjątkową cechą nowego MT-10 SP jest 
lekka, 3-częściowa osłona dolna, która nadaje 
motocyklowi bardziej wyrafinowany i agresywny 
wygląd sportowy, a ponadto kieruje powietrze 
do chłodnicy oleju w celu zapewnienia stałej 
temperatury pracy.

Radialna pompa hamulcowa Brembo
W modelu MT-10 SP zastosowano najbardziej 
wyrafinowany układ hamulcowy, jaki można 
spotkać w motocyklach Yamahy produkowanych 
na rynek konsumencki. Został on zaczerpnięty 
z R1 i zawiera dwie pływające tarcze o średnicy 
320 mm oraz 4-tłoczkowe zaciski montowane 
radialnie. W nowym modelu zastosowano nową, 
radialną, przednią pompę hamulcową Brembo, 
która zapewnia jeszcze dokładniejsze wyczucie, 
kontrolę i najwyższą skuteczność hamowania.

Tytanowy układ wydechowy
Gdy tylko naciśniesz przycisk rozrusznika, 
usłyszysz i poczujesz wyjątkowy dźwięk 
dostrojonego, tytanowego tłumika. Dzięki 
połączeniu z układem dolotowym i wykorzystaniu 
asymetrycznej sekwencji zapłonu powstaje 
głęboki dźwięk wydechu, którego nie da się 
pomylić z żadnym innym motocyklem.

Przepustnica APSG z wybieranymi 
trybami oddawania mocy PWR
Zaawansowany układ Yamaha Accelerator 
Position Sensor Grip (APSG) to najnowocześniejszy 
system sterowania ride-by-wire, dzięki któremu 
przepustnica pracuje w sposób najbardziej 
naturalny i wydajny, a kierowca ma znakomite 
panowanie nad motocyklem. Pracą przepustnicy 
steruje system PWR, który zapewnia możliwość 
wyboru jednego z czterech trybów oddawania 
mocy, od łagodnej reakcji na mokrych 
nawierzchniach, po agresywną jazdę na torze.

Silnik CP4 o pojemności 998 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Nic nie może równać się z dreszczykiem emocji, 
jaki wywołuje zgodny z normą Euro 5, mocniejszy 
od poprzedniego silnik CP4 o pojemności 998 cm³, 
w jaki jest wyposażony motocykl MT-10 SP. Jego 
konstrukcja z krzyżowym wałem korbowym 
zapewnia asymetryczną sekwencję zapłonu, która 
daje sensacyjny moment obrotowy i niesamowite 
przyspieszenie. Nowy motocykl wyposażono 
w dostrojony układ dolotowy z większymi 
wlotami i zamontowanymi na zbiorniku kratkami, 
wzmacniającymi emitowany, przyprawiający 
o dreszcze charakterystyczny dźwięk, gdy tylko 
otworzysz przepustnicę.
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Najciemniejsza energia
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Nowy MT-10 zapewnia ekscytujący moment 
obrotowy i jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. 
Jest to najbardziej zaawansowany Hyper Naked 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek opuściły 
fabryki Yamahy. Został wyprodukowany 
z użyciem najnowocześniejszych technologii 
zastosowanych w konstrukcji silnika i ramy, 
znanych z serii R1 i zapewnia teraz jeszcze więcej 
mocy, zwinności oraz lepsze wyczucie maszyny.

Król serii MT zasługuje na najwyższy 
szacunek. Pierwszą rzeczą, która od razu 
przyciąga uwagę są nowe, kompaktowe 
światła i przeprojektowany zbiornik paliwa, 
podkreślające wyjątkowy, mechaniczny urok 
MT-10. A z chwilą, kiedy usłyszysz 
charakterystyczny dźwięk układu dolotowego 
silnika CP4 o pojemności 998 cm³, nie będziesz 
mieć wątpliwości, że to jest motocykl dla Ciebie.

Głęboko pod lekką ramą Deltabox kryją się 
najbardziej zaawansowane, elektroniczne 
układy wspomagające kierowcę, zapewniające 
maksymalny stopień kontroli. Zaawansowane, 
regulowane systemy kontroli trakcji, uślizgu, 
uniesienia przedniego koła, hamowania silnikiem 
i siły hamowania pozwalają w pełni zapanować 
nad zachowaniem MT-10.

MT-10
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4,2-calowy wyświetlacz TFT z wyborem 
trybu jazdy
Nowy, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 
4,2 cala w przejrzysty sposób pokazuje 
wszystkie informacje niezbędne podczas jazdy. 
Przełącznik Menu na prawej manetce pozwala 
szybko przechodzić między różnymi ekranami, 
a przełącznik Mode/Select na lewej manetce 
służy do samodzielnego wybierania ustawień 
elektronicznego układu wspomagania kierowcy; 
można również zmienić wszystkie ustawienia 
jednocześnie za pomocą 4-trybowego systemu 
YRC.

Ogranicznik prędkości
W niekorzystnych warunkach pogodowych 
lub na trudnej i krętej trasie czasami dobrze 
jest ustawić górną granicę prędkości. W MT-10 
zastosowano technologię Yamaha Variable Speed 
Limiter (YVSL), dzięki której jest to możliwe. 
Wystarczy ustawić prędkość maksymalną za 
pomocą przełącznika Mode/Select i można jechać 
spokojnie.

Tempomat
Choć MT-10 zapewnia oszałamiające osiągi, 
to zdarzają się chwile, kiedy chcesz zwolnić 
i rozkoszować się krajobrazem. Po przekroczeniu 
prędkości 50 km/h możesz aktywować tempomat 
i po prostu cieszyć się jazdą. Jest to również 
świetny sposób na przestrzeganie ograniczeń 
prędkości.

Radialna pompa hamulcowa Brembo
W modelu MT-10 zastosowano najbardziej 
wyrafinowany układ hamulcowy, jaki można 
spotkać w motocyklach seryjnych Yamahy. Został 
on zaczerpnięty z R1 i zawiera dwie pływające 
tarcze o średnicy 320 mm oraz 4-tłoczkowe 
zaciski montowane radialnie. W nowym 
modelu zastosowano radialną, przednią pompę 
hamulcową Brembo, która zapewnia jeszcze 
dokładniejsze wyczucie, kontrolę i najwyższą 
skuteczność hamowania.

Silnik CP4 o pojemności 998 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Nic nie może równać się z dreszczykiem emocji, 
jaki wywołuje zgodny z normą Euro 5 jeszcze 
mocniejszy silnik CP4 o mocy 998 cm³, w jaki jest 
wyposażony motocykl MT-10. Jego konstrukcja 
z krzyżowym wałem korbowym zapewnia 
unikalną, asymetryczną sekwencję zapłonu, która 
daje sensacyjny moment obrotowy i niesamowite 
przyspieszenie. Nowy motocykl wyposażono 
w dostrojony układ dolotowy z większymi 
wlotami i zamontowane przy zbiorniku kratki 
wzmacniające akustykę, emitujące przyprawiający 
o dreszcze charakterystyczny dzwięk, gdy tylko 
otworzysz przepustnicę.

Tytanowy układ wydechowy
Gdy tylko naciśniesz przycisk rozrusznika, 
usłyszysz i poczujesz wyjątkowy dźwięk, 
wydobywający się ze specjalnie dostrojonego, 
tytanowego tłumika i rur kolektora 
wydechowego. W połączeniu z układem 
dolotowym i wykorzystaniem asymetrycznej 
sekwencji zapłonu, powstaje głęboki dźwięk 
wydechu, którego nie da się pomylić z żadnym 
innym motocyklem.

Przepustnica APSG z wybieranymi 
trybami oddawania mocy PWR
Zaawansowany układ Yamaha Accelerator 
Position Sensor Grip (APSG) to najnowocześniejszy 
system sterowania ride-by-wire, dzięki któremu 
przepustnica pracuje w sposób najbardziej 
naturalny i wydajny, a kierowca ma znakomite 
panowanie nad motocyklem. Pracą przepustnicy 
steruje system PWR, który zapewnia możliwość 
wyboru jednego z czterech trybów oddawania 
mocy, od łagodnej reakcji na mokrych 
nawierzchniach, po agresywną jazdę na torze.

Konstrukcja ostatniej ewolucji serii MT
Nie tracąc nic z surowego i odważnego stylu 
Yamahy Hyper Naked, najnowszy MT-10 zyskał 
całkowicie nowy wygląd, który podkreśla 
mechaniczne piękno motocykla uzyskane przez 
usunięcie wszelkich zbędnych elementów 
nadwozia. Kompaktowe, dwa światła LED oraz 
duże wloty powietrza zapewniają mu władczy 
wygląd, a krótka przednia sekcja podkreśla jego 
agresywny i mechaniczny charakter.
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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 dźwignia hamulca 
przedniego
BEB-RFFBL-00-00

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

Czarna dźwignia sprzęgła 
B7N-RFFCL-00-00

Zestaw akcentów kolorystycznych 
do dźwigni
YME-FCRLV-00-02

Aluminiowe końcówki kierownicy
B67-FHBED-00-00

Regulowany wspornik kierownicy
B67-FHBRS-00-00

Zestaw akcentów kolorystycznych 
do podnóżków
B7N-FRSFN-00-00

Kolorowa zatyczka
B7N-FPGCP-00-02

Uchwyt na kierownicę
YME-FMKIT-00-00

Stylowe pierścienie 
YME-FCRNG-00-02

Sportowy tank bag
YME-FTBAG-SP-02

Miejski tank bag
YME-FTBAG-CT-02

Kierunkowskazy LED
YME-H0789-20-20

Kierunkowskazy przednie LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Kierunkowskazy tylne LED Plus
YME-FLB2R-10-00

Gniazdo zasilania USB
YME-FUSBU-00-00

Regulator naciągu łańcucha
B67-FCHAD-00-00

Naklejki na obręcze koła 17”
YME-W0790-RS-IW

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

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

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BL

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem radełkowanym
90338-W1016-RE

Aluminiowa osłona zębatki
B67-FFSPC-00-00

Osłona łańcucha
B67-FCHNC-00-00

Akcesoria MT-10 / MT-10 SP
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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 890 cm³ spełnia 
wymagania normy Euro 5 i rozwija moment 
obrotowy jeszcze bardziej liniowo w niższych 
zakresach obrotów silnika, umożliwiając 
zapierające dech w piersiach przyspieszanie. 
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 widelec z lagami 
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 specjalne siedzenie 
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.
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Kolorystyka dedykowana wersji SP
Kolorystyka dedykowana wersji SP nawiązuje 
w tym modelu bezpośrednio do kolorystyki Icon 
Performance modelu R1M, dźwignie, kierownicę 
i zębatkę napędową wykończono na czarno, 
a przedni widelec – powłoką DLC. Aluminiowy 
wahacz otrzymał anodowane, szczotkowane 
wykończenie, które wygląda nowocześnie i daje 
poczucie wysokiej jakości.

Siedzenie z podwójnym przeszyciem
Efektowne, kontrastujące przeszycia umacniają 
wrażenie wysokiej jakości i doskonale pasują do 
całego wizerunku motocykla. Kształty elementów 
takich jak zbiornik paliwa czy siedzenie 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 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 daje poczucie wysokiej jakości. 
W połączeniu z ramą 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, 
pojednyncza 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 
ze wskaźnikami
3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT ma 
obrotomierz w formie paska, który zmienia kolor 
wraz ze wzrostem i spadkiem obrotów. Zawiera 
on 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
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 kontrolą 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
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Oryginalny MT-09 był zupełnie nowym rodzajem japońskiego motocykla, który 
przywołał prawdziwą ekscytację i czyste emocje w świecie motocykli. 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 890 cm³ spełnia wymagania normy Euro 5 
i osiąga wyższy moment obrotowy w niskim zakresie obrotów silnika, zapewniając 
jeszcze ostrzejsze przyspieszenie i jeszcze 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 
hamulcowe 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 890 cm³ zgodny 
z normą Euro 5
Chłodzony cieczą, 3-cylindrowy silnik 
o pojemności 890 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. 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
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 kontrolą 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.

Wzornictwo i stylizacja nowej generacji
Język stylistyki modelu MT nowej generacji jest 
surowy, pozbawiony ozdobników i fascynująco 
piękny, efektownie wprowadzając linię Hyper 
Naked w nową dekadę. Minimalistyczne, 
pozbawiane owiewek 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.

Lekka rama z aluminium odlewanego 
metodą CF
Kompaktowa rama z aluminium odlewanego 
techniką CF stanowi nowoczesną interpretację 
układu Deltabox. Sztywniejsze podwozie 
poprawia wyczucie maszyny przez kierowcę, 
przekładając 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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Akcesoria MT-09 / MT-09 SP

Pakiet Miejski

Niezależnie od tego, czy wybierzesz krętą, górską drogę, autostradę czy 
miejskie uliczki – MT-09 odnajdzie się w każdych warunkach. To rodzaj 
motocykla, który dostosuje się praktycznie do każdej sytuacji. A dzięki 
pakietowi będzie mógł oferować jeszcze więcej korzyści w codziennej 
eksploatacji i to bez uszczerbku dla jego legendarnej, agresywnej sylwetki 
Hyper Naked. Osoby jeżdżące przez cały rok docenią sportową szybę, 
która zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem i deszczem. Z kolei 
kufer centralny o pojemności 39 litrów osadzony na tylnym stelażu 
z eleganckiego stopu bez problemu pomieści wszystkie osobiste rzeczy. 
Osłona zbiornika paliwa chroni przed zarysowaniami, a gniazdo USB 
umożliwia podłączenie i ładowanie nawigacji lub telefonu komórkowego, 
aby nie tracić kontaktu ze światem. 

Pakiet Sportowy

TMT-09 zapoczątkował serię Hyper Naked. Zapierające dech w piersiach 
połączenie silnika CP3 o wysokim momencie obrotowym i dynamicznego 
sportowego podwozia zostało stworzone, aby podnosić poziom 
adrenaliny. Od pierwszego dnia kiedy się pojawił, ten motocykl 
wybierany jest przez każdego motocyklistę, który docenia to, czym jest 
prawdziwa jazda na motocyklu. Już w standardowym wyposażeniu jest 
najbardziej imponującym motocyklem w klasie, ale jeśli chcesz przenieść 
agresywny wygląd na wyższy poziom, Pakiet Sportowy jest z pewnością 
najlepszym rozwiązaniem. Zestaw czarnej, przyciemnianej owiewki 
uzupełnia futurystyczne oblicze MT-09, aby nadać motocyklowi jeszcze 
bardziej onieśmielający wygląd, podczas gdy ultralekki uchwyt tablicy 
rejestracyjnej tworzy ostry i schludnie wyglądający tył. Boczne osłony 
zbiornika paliwa zapewniają pewne podparcie podczas pokonywania 
zakrętów, a pięknie wykonane, aluminiowe osłony dźwigni dodają 
ostatecznego szlifu temu najbardziej pożądanemu Hyper Nakedowi!
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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 Akrapovič
90798-32407-00

Osłona chłodnicy
B7N-FRADC-00-01

Zestaw podnóżków MT-09
B7N-FRSET-00-00

Zestaw akcentów kolorystycznych 
do podnóżków
B7N-FRSFN-00-00

Aluminiowe podnóżki pasażera
B7N-FPPEG-00-00

Czarna dźwignia sprzęgła 
B7N-RFFCL-00-00

Czarna dźwignia hamulca
B7N-RFFBL-00-00

Zestaw osłon dźwigni
B7N-HGBLK-00-00

Podgrzewane manetki
B7N-829A0-00-00

Tank pad 
B7N-FTPAD-10-00

Boczne osłony zbiornika paliwa
B7N-FSTPD-00-00

Niska owiewka
B7N-F61C0-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B7N-F16E0-00-00

Osłony boczne
B7N-211D0-00-00

Osłona tylnej osi
B7N-FRAXP-00-00

Osłona przedniej osi
B7N-FFAXP-00-00

Miękkie sakwy boczne
YME-SSBAG-00-10

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Tylny stelaż
B7N-248D0-00-00

Sportowa szyba
B7N-F83J0-00-00

Komfortowe kanapa
B7N-247C0-00-00

Gniazdo zasilania USB
YME-FUSBU-00-00

Uchwyt na kierownicę
YME-FMKIT-00-00

Miejski tank bag
YME-FTBAG-CT-02

Akcesoria MT-09 / MT-09 SP
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Mroczna siła 
przyciągania
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Przy ponad 125 tys. sprzedanych egzemplarzy MT-07 zajmuje pierwsze 
miejsce w klasie 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.

W zeszłym roku MT-07 nowej generacji otrzymał efektowne nowe nadwozie 
z dwoma „wlotami powietrza” komponującymi się z kształtem owiewek oraz 
kompaktową, nową 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 ma jeszcze 
bardziej liniowe reakcje 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 jeszcze skuteczniej. Wyświetlacz LCD 
z danymi widocznymi na czarnym tle, dźwignie w kolorze czarnym i kompaktowe 
kierunkowskazy LED podkreślają bardzo dobrą specyfikację techniczną.

Wzornictwo nowej generacji
Aby MT-07 jak najlepiej wizualnie eksponował 
wysoki moment obrotowy i moc tak 
charakterystyczne dla linii MT, przepływające 
powietrze stało się motywem wkomponowanym 
w profil motocykla. Wygląd maszyny stał się 
bardziej organiczny i dojrzały. Kompaktowe 
nadwozie, zintegrowane oświetlenie 
i maksymalnie powściągliwe 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, większe tarcze hamulcowe średnicy 
298 mm 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
Silnik CP2 zgodny z wymaganiami normy Euro 5, 
zachowuje ekscytujący charakter poprzednika, 
ale teraz oferuje jeszcze lepsze, łatwiejsze do 
wykorzystania osiągi i ekscytujące 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

Pakiet Sportowy Pro

Dla najbardziej wymagających kierowców mamy pakiet Pakiet Sportowy 
Pro, który pomoże maksymalnie wykorzystać potencjał MT-07. Zawiera 
on wszystko to, co można znaleźć w zestawie sportowym oraz dodatkowe 
akcesoria z naszej oferty. Kompletny układ wydechowy Akrapovič 
zwiększa osiągi, dodaje emocji i posiada pełną homologację drogową 
Aby dopełnić zestaw, dodaliśmy zawieszenie Öhlins, które dodatkowo 
poprawia sterowność. Do tego osłony dłoni zapewniające solidne 
zabezpieczenie i nadające maszynie sylwetkę odróżniającą się od całej 
reszty. 

Pakiet Miejski

Motocykle Yamahy są przeznaczone do użytku przez znaczną część 
roku, dlatego tak ważne są akcesoria, które usprawniają i uprzyjemniają 
codzienną jazdę. 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 przed 
wszystkim, co może wpaść na Ciebie 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.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-33490-00

Tylny amortyzator Öhlins STX 46
YA4-19000-00-00

Dźwignia hamulca Gilles
1RC-F3922-10-00

Dźwignia sprzęgła Gilles
1RC-F3912-00-00

Niska szyba
BAT-F83M0-10-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
BAT-FLPH0-00-00

Tank pad
BAT-FTPAD-00-00

Boczne osłony zbiornika paliwa
BAT-FSPRT-00-00

Osłony dłoni
BAT-FKNUK-00-00

Tylny stelaż
B4C-F48D0-00-00

Gniazdo zasilania USB
YME-FUSBU-00-00

Osłona wydechu w stylu Moto-GP
B4C-FMGPE-XC-VR

Osłona chłodnicy
B4C-FFRAD-00-00

Boczne osłony chłodnicy
B4C-FRSCV-00-00

Niskie siedzisko
BAT-247C0-00-00

Komfortowa siedzisko
B4C-247C0-10-00

Osłona przedniej osi 
BAT-FFAXP-00-00

Odblaskowa naklejka na obręcz 
koła
YME-FSGEN-00-00

Wysokie siedzisko
B4C-247C0-00-00

Niska szyba
BAT-F83J0-00-00

Osłona tylnej osi 
BAT-FRAXP-00-00

Miejski tank bag
YME-FTBAG-CT-02

Uchwyt na lusterko
YME-FMIRR-00-00

Aluminiowe podnóżki kierowcy
BK6-FRPEG-00-00

Akcesoria MT-07
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Mroczna błyskawica
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Motocykle Yamahy segmentu Hyper Naked zbudowano, aby zapewniał 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, 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 mały opór sprzęgła 
sprawia, że model MT-03 sprawia 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 mm lagi o dużej sztywności 
i odlaną z aluminium górną półkę, wzmacnia 
wysoką specyfikację motocykla i daje pewne, 
komfortowe prowadzenie podczas hamowania, 
przyspieszania i pokonywania zakrętów.

Agresywna stylistyka MT
Nie ma żadnych wątpliwości, że 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 lampa 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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Dynamiczny styl, nadwozie typu naked i niesamowite osiągi - nic dziwnego, 
że Yamahy MT przeciągnęły na Ciemną Stronę Japonii już tylu motocyklistów. 
Linia 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 
antyhoppingowe z funkcją docisku (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.

Cyan Storm

Icon Blue Tech Black

MT-125
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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.

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

Sportowa szyba
B9T-FSPSC-RK-T1

Osłona chłodnicy
B9T-FFLRC-00-00

Naklejki na obręcze koła 17”
YME-W0790-RS-IW

Tylny bagażnik
B04-F48D0-00-00

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

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B9T-F16E0-00-00

Tank Pad
B6G-FTPAD-00-00

Uchwyt na lusterko
YME-FMIRR-00-00

Zestaw aluminiowych podnóżków 
dla kierowcy
BK6-FRPEG-00-00

Zestaw aluminiowych podnóżków 
dla pasażera
BK6-FPPEG-00-00

Miękkie sakwy boczne
YME-SSBAG-00-10

Karbonowy układ wydechowy 
Akrapovič
90798-32705-00

Tytanowy układ wydechowy 
Akrapovič
90798-32704-00

Niska szyba
B7D-F61AA-M2-SM

Lewa osłona silnika 125 cm3

B7D-E5421-M3-SB

Prawa osłona silnika 125 cm3

B7D-E5411-M3-SB

Tank Pad
B6G-FTPAD-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B6G-F16E0-00-00

Osłona chłodnicy
B7D-F1557-MA-ST

Uchwyt na kierownicę
YME-FMKIT-00-00

Moduł ładowania 
bezprzewodowego
YME-FWIRE-00-00

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BU

Akcesoria MT-03 Akcesoria MT-125
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

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

Silnik
Typ silnika 4-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 4-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5

Pojemność 998 cm³ 998 cm³ 890 cm³

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

Stopień sprężania 12,0:1 12,0:1 11,5 : 1

Moc maksymalna 165,9 KM (122,0 kW) przy 11500 obr./min 165,9 KM (122,0 kW) przy 11500 obr./min 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 112,0 Nm przy 9000 obr./min 112,0 Nm przy 9000 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 6,8 l/100 km 6,8 l/100 km 5 l/100 km

Emisja CO2 159 g/km 159 g/km 116 g/km

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Deltabox, aluminiowa Deltabox, aluminiowa Deltabox, aluminiowa

Kąt wyprzedzania główki ramy 24º 24º 25º

Wyprzedzenie 102 mm 102 mm 108 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 120 mm 120 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 120 mm 120 mm 122 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny dwutarczowy Ø 320mm Hydrauliczny dwutarczowy Ø 320mm Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 298 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220mm Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220mm Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm

Opona przednia 120/70 ZR17 M/C (58W) bezdętkowa 120/70 ZR17 M/C (58W) bezdętkowa 120/70 ZR17M/C (58W) bezdętkowa

Opona tylna 190/55 ZR17 M/C (75W) bezdętkowa 190/55 ZR17 M/C (75W) bezdętkowa 180/55 ZR17M/C (73W) bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2 100 mm 2 100 mm 2 090 mm

Szerokość całkowita 800 mm 800 mm 795 mm

Wysokość całkowita 1 165 mm 1 165 mm 1 190 mm

Wysokość kanapy 835 mm 835 mm 825 mm

Rozstaw kół 1 405 mm 1 405 mm 1 430 mm

Minimalny prześwit 135 mm 135 mm 140 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

214 kg 212 kg 190 kg

Pojemność zbiornika paliwa 17 l 17 l 14 l

Pojemność zbiornika oleju 4,9 l 4,9 l 3,5 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

MT-09 MT-07 MT-03

Silnik
Typ silnika 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5

Pojemność 890 cm³ 689 cm³ 321 cm³

Średnica x skok tłoka 78,0 × 62,1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 68.0 mm x 44.1 mm

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

Moc maksymalna 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min 54,0 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min 30.9kW (42.0 KM) przy 10750 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 93,0 Nm przy 7000 obr./min 67,0 Nm przy 6500 obr./min 29.6Nm przy 9000 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 5 l/100 km 4,2 l/100 km 3,8 l/100 km

Emisja CO2 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa n/a

Podwozie
Rama Deltabox, aluminiowa Deltabox, stalowa Deltabox, stalowa

Kąt wyprzedzania główki ramy 25º 24º50 25º

Wyprzedzenie 108 mm 90mm 95mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy, Ø37.0mm rura wewnętrzna

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 130 mm 130 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 122 mm 130 mm 125 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 298 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø298 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø298 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø220 mm

Opona przednia 120/70 ZR17M/C (58W) bezdętkowa 120/70 ZR 17M/C(58W) bezdętkowa 110/70-17M/C (54H) bezdętkowa

Opona tylna 180/55 ZR17M/C (73W) bezdętkowa 180/55 ZR 17M/C(73W) bezdętkowa 140/70-17M/C (66H) bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2 090 mm 2 085 mm 2 090 mm

Szerokość całkowita 795 mm 780 mm 745 mm

Wysokość całkowita 1 190 mm 1105 mm 1 035 mm

Wysokość kanapy 825 mm 805 mm 780 mm

Rozstaw kół 1 430 mm 1 400 mm 1 380 mm

Minimalny prześwit 140 mm 140 mm 160 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

189 kg 184 kg 168 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 l 14 l 14 l

Pojemność zbiornika oleju 3,5 l 3 l 2.4 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

Dane techniczne
MT-125

Silnik
Typ silnika 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, SOHC, Euro 5

Pojemność 124 cm³

Średnica x skok tłoka 52,0 x 58,6 mm

Stopień sprężania 11,2 : 1

Moc maksymalna 15 KM (11,0 kW) przy 10000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 11,5 Nm przy 8000 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI

Układ rozrusznika Elektryczny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch

Spalanie 2,1 l/100 km

Emisja CO2 47 g/km

Układ zasilania Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie
Rama Deltabox

Kąt wyprzedzania główki ramy 26º

Wyprzedzenie 95 mm

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

Układ tylnego zawieszenia Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 110 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 292 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 220 mm

Opona przednia 100/80-17M/C 52S bezdętkowa

Opona tylna 140/70-17M/C 66S bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 1 960 mm

Szerokość całkowita 800 mm

Wysokość całkowita 1 065 mm

Wysokość kanapy 810 mm

Rozstaw kół 1 325 mm

Minimalny prześwit 160 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

142 kg

Pojemność zbiornika paliwa 11 l

Pojemność zbiornika oleju 1,05 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi. 43



 

Kolekcja MT

Kolekcja MT bazuje na tych samych 
wartościach co motocykle z segmentu 
charakterystyczne, co motocykle Hyper Naked: 
japońskim mistrzostwie, miejskich inspiracjach 
i rewelacyjnej trwałości. 
 
Odkryj Ciemną Stronę Japonii.

T-shirt MT 
B21-MT101-B0 

44



 

Kurtka ochronna MT 
A22-MT101-B0 

T-shirt MT 
B22-MT113-F0 

Bluza damska MT 
B22-MT204-F0 

Bluza męska MT 
B22-MT103-F0
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Get it on

 

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z bezpłatną 
aplikacją MyGarage

Aplikacja MyGarage to najlepszy sposób na 
zbudowanie wymarzonej kolekcji motocykli 
Yamaha – jest całkowicie bezpłatna i dostępna 
na systemy iOS i Android. Wystarczy pobrać 
aplikację, by móc zacząć personalizować swoje 
motocykle.

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć pojazd z każdej strony.

Kolekcję swoich wymarzonych jednośladów 
możesz zapisać w wirtualnym garażu, 
a następnie udostępniać je znajomym. 
A gdy już podejmiesz decyzję o zakupie, 
możesz przesłać swój projekt wirtualnego 
motocykla do swojego dealera Yamahy, który 
przygotuje zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Specjalna aplikacja MyRide opracowana przez 
Yamaha na systemy iOS i Android pozwala 
wzbogacić wrażenia z jazdy wszystkim 
właścicielom motocykli i skuterów niezależnie 
od marki.

W aplikacji Yamaha MyRide kierowca może 
w czasie rzeczywistym śledzić i analizować 
swoje osiągi, takie jak kąt pochylenia, 
przyspieszenie, prędkość oraz siła hamowania, 
co sprawia, że każda podróż jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca.

Ponadto przejazdy można też udostępniać 
innym użytkownikom MyRide lub w 
mediach społecznościowych, a trasę można 
wyeksportować do pliku w formacie GPX. 
To pozwala wyszukiwać nowe miejsca, do 
których warto się wybrać, a także łączyć 
się z ogólnoświatową społecznością 
motocyklowych pasjonatów.
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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.
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Yamaha Motor Insurance

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance, przeznaczone 
dla właścicieli pojazdów Yamahy, upraszcza procedurę 
ich ubezpieczania.

Obejmuje gamę najwyższej jakości produktów, 
zapewniając wsparcie we wszelkich aspektach 
posiadania Yamahy. Gwarantuje wysoki poziom 
ochrony w konkurencyjnych cenach, pozwalając na 
beztroskie czerpanie radości z jazdy.

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance obejmuje 
wyjątkowy pakiet świadczeń oraz gwarantuje 
najwyższej klasy serwis. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha oferuje szereg rozwiązań finansowych, dzięki 
którym jej produkty są jeszcze bardziej dostępne. 
Yamaha Motor Finance to elastyczne rozwiązanie, 
które możesz dopasować do swoich możliwości. *

*Obowiązujące zasady i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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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 
Motor 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.
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Płynny komponent silnika

Doceniamy fakt, że klienci są dumni 
z posiadania produktów Yamahy. W uznaniu 
za ich wierność marce, przygotowaliśmy 
gamę produktów Yamalube do smarowania 
i konserwacji naszych maszyn.

Według inżynierów Yamahy, olej będący 
płynnym komponentem silnika, stanowi jeden 
z jego najważniejszych elementów. Wybór 
produktów Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Stosowanie produktów Yamalube daje 
pewność, że silnik będzie pracować 
z maksymalną wydajnością oraz odznaczać 
się poziomem wytrzymałości i niezawodności, 
jakiego kierowcy oczekują od pojazdów 
Yamahy. W ofercie mamy też pełną gamę 
produktów umożliwiających utrzymanie 
pojazdów oraz urządzeń Yamahy w idealnym 
stanie. Informacje o produktach Yamalube 
dedykowanych do Twojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej.

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.

Dealer

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:
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