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SAMMENLIGNINGSTEST MELLOMKLASSE
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KAWASAKI Z 650
TRIUMPH Trident 660
YAMAHA MT-07

ALLE GODE
TING ER …
…ok, det er en gammel klisje, men tallet "tre" har noe magisk ved seg på våre
breddegrader. Slik sett er det ikke overraskende at Triumph har til hensikt å
blande seg inn i den twindominerte mellomklassen med nettopp så mange
sylindere. Men hva har de nylig oppdaterte bestselgerne fra Yamaha og
Kawasaki å si til dette i denne, skal vi si,…trefoldigheten?
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lle gode ting er tre, det er et uttrykk vi kjenner igjen og faktum
er at allerede 500 år før Kristus
regnet matematikeren Pythagoras 3 som et fullkomment tall. Når du tenker over det er det nesten utrolig hvor mye
tre-tallet gjennomsyrer livene våre. Og når
det gjelder motorsykler? Du kan vel gjette
hva resultatet blir. Nettopp.
At en motor med tre sylindere kan representere den perfekte løsningen mellom
de vanlige motorkonseptene med to eller fire forbrenningskamre er ikke noe vi bare har
sagt en gang, vi har hevdet det to og muligens tre ganger, også. Karakteren og kraften
i en twin og motorgange og turtallsvilligheten i en firer kan kanskje ikke helt kombineres i en trippel, men i det er i det minste en
meget underholdende mellomting. Og er
det ikke nettopp det vi alle ser etter i en eller annen form så snart vi setter oss på sykkelen: Underholdning?
Det er i hvert fall slik visse mc-produsenter ser på det, de som for lengst har byttet
ut sine anemiske rekkefirere med mer karaktersterke twins. De litt dyrere tresylindrede
motorene har hittil vært reservert de større
segmentene (Yamaha MT-09) og mer premiumorienterte produsenter (MV Agusta, Triumph).
"Not anymore", ropes det nå fra England,

TEST + TEKNIKK

for med Trident 660 gjør en trippel sin entré
i mellomklassen for første gang. Og ikke nok
med det. Traction kontroll, ride modes og
materialvalg og bearbeiding som understreker overbevisningen om at det handler om
alt annet enn "mellomklasse". Til tross for
det høye utstyrsnivået koster den ikke veldig mye mer enn de masseproduserte japanske syklene. Det kan vi takke Thailand
for – det er der Triumph produserer alle volummodellene på en kostnadseffektiv måte.
Britene vil være med og leke i dette konkurransekraftige segmentet med høy omsetning og de nøyer seg ikke med å holde til i
den nedre delen, så mye kan slås fast.
Det er store ambisjoner, men de må
imidlertid bevises i sammenligning med de
etablerte bestselgerne. De som ble invitert
til denne testen er i tillegg til Trident 660,
som tidligere antydet, også Yamaha MT-07
og Kawasaki Z 650. Disse to er nylig oppdatert og antallsmessig står de for rundt en
tredjedel når det gjelder flest solgte av de
fem mest populære modellene. Man kan
velge lettere motstandere for sin debut.
Men det handler ikke bare om at Kawasakien (188 kilo) og Yamahaen (184 kilo) er ganske lette. Kombinert med de kompakte ytremålene og de velkjente, sterke to-sylindrede
motorene gir dette en forførende blanding
av bredspektret brukervennlighet og kjøre-

37

Sammenligningstest mellomklasse
dynamikk, noe som sannsynligvis ikke er
helt irrelevant for den rungende suksessen
de opplever.
Dette er ikke umiddelbart synlig i Kawasakis
oppsiktsvekkende utseende. Den er i særlig
grad tenkt å stille så mange potensielle kjøpere som mulig overfor så få problemer som
mulig. Det er vanskelig å forestille seg at
man er for liten, for lett eller for redd til å velge denne typen motorsykkel – en trio av bekymringer som ofte gjør at nybegynnere og/
eller kvinner skygger unna motorsykkel. Det
er ikke tilfelle med Z 650: Det finnes tråsykler
som krever mer ergonomiske kompromisser.
Men der det er lys er det også skygge. Rett
nok føles motorsykkelen litt mer voksen
med LED-hovedlykter og TFT-instrumentering, men det samme bør ikke gjelde føreren, i hvert fall ikke for voksen. Standardføreren på rundt 85 kilo kjenner seg – når han
først har satt seg på Z 650 – i overkant storvokst og når fjæringen synker sammen kan
man spørre seg selv om den sjokoladekaken
her om kvelden virkelig var nødvendig. Det
er en liten forsmak på hva som kommer når
vi begynner å kjøre.
MT-07 kan også regnes inn i denne kategorien, men den gir ikke føreren like dårlig
samvittighet. Dette er takket være de litt
større dimensjonene, den betydelig bedre
fjæringen som kom i 2018 og nå: Et 32 millimeter bredere styre. "Endelig" får man lyst
til å rope til Japan. Yamahaen har dermed
fått en stor bit suverenitet og modenhet,
uten å miste noe av sin atletiske natur. Styret er kanskje ikke den mest iøynefallende
(Nøkkelord: lyktehus) oppdatering, men helt
klart den viktigste på 2021-modellen.
Og så setter man seg opp på Trident
660, en sykkel virker som om den er i en
høyere pris- og volumklasse. Som tråsykkelen vi nevnte tidligere? Overhodet ikke –
mer som en krympet Big Bike. Bredt styre,
høyere setehøyde, det kjennes som om den
har noen flere prosent materiale overalt. Litt
fremoverlent kjørestilling og noe de japanske syklene mangler i sammenligning: Kontakt med framhjulet og følelsen av å sitte på
en fullvoksen motorsykkel. Sensuell smiger
ssom for eksempel den omsorgsfullt lakkerte tanken, de lekkert utførte små dekslene
og overflatene. Alt kombinert med den tydelige merkevarestoltheten. De mange logoene understreker dette inntrykket. Fra
den snarere anstendige (Yamaha) til den
rustikke (Kawasaki) – de japanske maskinene genererer betydelig mye mindre følelser.
Foreløpig er det bare det eldre Honda
CB 650 R konseptet som, med lignende pris
og slagvolum, kan gi en tilsvarende følelsesmessig opplevelse.

38

5/2021

OPPSKRIFTEN PÅ SUKSESS?

BREDT BRUKSOMRÅDE
OG KJØREDYNAMIKK
Den lille loppen: Smalt anslag for knærne ,
passiv ergonomi, egner seg for småvokste.

TEST + TEKNIKK

Tigeren: Klassisk naken layout, god framhjulskontakt, passer også for større førere.

Gasellen: Senete, smidig, klar til angrep
med det nye styret.

39

Sammenligningstest mellomklasse

Flott og omfattende instrumentering, men
old school betjening, direkte på skjermen.

Lettbetjent, slipperclutch og justerbart
håndtak. Kawa-clutchen er overbevisende.

Tydelige kanter er Kawa-språket, også på
baksiden med stildannende doble Z-lys.

Velkommen til 90-tallet, sier den
merketypiske låsesplinten.

De diskret utseende bremsene biter overraskende bra, men er litt lite følsomme.

Støtdemperen trenger mer demping, det
samme gjelder framgaﬀelen.

KAWASAKI Z 650

Fantastisk manøvrerbarhet. Ingen andre
er like smidig gjennom kurvene. Ingen andre har så mye chassisbevegelse heller.
Den myke fjæringen når snart grensene med en tung fører eller hvis det
kjøres hardt.
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Det denne fremdeles ikke kan har blir tydelig så snart du trykker på knappen på
høyre håndtak. Den velkjente trippelknurringen får nakkehårene til å reise seg også i
dette segmentet. Og med sine 94 dB stasjonært er den nesten uvanlig tilstedeværende i disse støybegrensede tider. Den lille
tresylindrede motoren reagerer litt mindre
hissig på gassen enn vi er vant til fra andre
tresylindrede Triumph-motorer, men med
det er all kritikk uttømt. Godt anvendelig
trekkraft fra bunnen bygger seg opp konti-

nuerlig og utvikler seg til et veritabelt turtallsdrama høyt oppe. Alt dette kombinert
med en silkemyk og harmonisk motorgange. Det er noe man bare opplever med motorer som har et magisk antall sylindere,
nemlig… tre. Alle som har kjørt en Street
Triple kan forestille seg samme motoropplevelse, men redusert med 25 %. Og det er
nesten nøyaktig hva Triumph gjorde med
denne motoren som opprinnelig kommer
fra Daytona 675.
Hvis du starter Kawasakiens 649 kubikk

store motor umiddelbart etterpå får du et
skikkelig kultursjokk. Den grinete twinen er
en vibrator i sammenligning – uten moderne veivtappforskyvning for å gi tilstrekkelig
pen oppførsel. Dette er en klassisk twin der
stempelet i den ene sylinderen går opp
mens det andre går ned. Og det betyr vibrasjoner. Noen ganger mer, noen ganger mindre, men de er hele tiden til stede. Dette,
sammen med den merkbart lave giringen,
gjør at motoren kjennes mer anstrengt enn
den egentlig er: De nesten 70 hestekreftene

Vendetta Evo – Inspirert av MotoGP
Med et unikt og dynamisk design, optimalisert for ventilasjon og bevegelsesfrihet,
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Instrumenteringen kombinerer TFT og
LCD-teknologi både funksjonelt og estetisk.

De velfylte bryterhusene gjenspeiler det
uvanlig høye nivået på elektronisk utrustning.

Øret nyter den overraskende tilstedeværende trippellyden. Det gjør imidlertid ikke
øyet.

Triumph presenterer hjertevarmende merkevarestolthet med eksklusive detaljer.

Moderne teknologi med klassisk form. En
kjernekompetanse Triumph har hatt lenge.

Komfortable, lekre håndtak, men noe kort
passasjersete.

TRIUMPH Trident 660
En "Big Bike": Den britiske sykkelen er stabil og presis i
nedlegg. Fjæringen tåler også hard kjøring, men er gjerne litt hard bak. Alltid manøvrerbar, men i sammenligningstesten, den mest arbeidsintensive.
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har ingen problemer med den lave vekten. Så lite, faktisk, at den nesten holder følge med den mer effektsterke Triumphen på rettstrekkene. Den skyver fint på
over hele turtallsområdet, men er mest komfortabel i
det brede mellomregisteret. En sympatisk, men litt rå
motor som passer bra til den litt motvillige girkassen
og litt ujevn gassrespons. Motormessig kan Z 650 sammenlignes med dem som liker å klemme litt ekstra
hardt ved et håndtrykk. Det anses jo å være uttrykk for
karakterstyrke.
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65
85
60

80

55 75
50

70
65

45 60
40 55
35

Triumph Trident 660
61,6 kW (84 hk)
ved 10 300/min
65 Nm ved 7800/min
Yamaha MT-07
55,7 kW (76 hk)
ved 8500/min
71 Nm ved 6200/min
Kawasaki Z 650
49,8 kW (68 hk)
ved 8000/min
63 Nm ved 6800/min

Og MT-07? Den plasserer seg nøyaktig midt mellom de
to andre. Den berømte "CP2" motoren er nesten som
Kawasakiens, bare jevnt over bedre. Den har alltid litt
mer effekt, er mer turtallsvillig med et bredere register
og vibrerer mye mindre. Den reagerer jevnere på gassen, er mer harmonisk giret og bruker ennå mindre
drivstoff, noe som er et mirakel gitt motorens dynamiske potensiale. Kawasaki havner altså bak. Triumph også? Objektivt ja. I nesten alle målinger er CP2 litt raskere mellom A og B enn den tresylindrede maskinen og
har fremfor alt mer effekt lavt nede og i mellomregisteret. Subjektivt er det til syvende og sist et spørsmål om
smak. CP2 kan imdidlertid ikke matche de aristokratiske manerene til den tresylindrede motoren og er heller
ikke like turtallsvillig.
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Dette er et selskap med to klasser. De japanske twinene deler en lignende grunnkarakteristikk, begynner å dra tidlig og holder effekten
oppe over et relativt bredt turtallsområde. Den mer turtallsvillige Yamaha motoren ligger imidlertid hele tiden over den mer mellomregister betonede Kawasaki motoren. Når det gjelder motorgange er det
store forskjeller mellom den smidige MT twinen og den vibrasjonsrike,
rå motoren i Z 650. Den silkemyke Triumph trippelen stiller konstruksjonmessig i en egen liga. Den begynner å dra fra lavt turtall og bygger
kontinuerlig opp effekten, men må høyt opp i turtall for å passere de to
twinmotorene. Deretter går den opp til femsifret turtall med uforlignelig energi. En fin, sporty motor som passer til alt.

Stasjonære egenskaper: Sjekket. Dynamikk rett fram:
Sjekket. Og siden denne historien handler om treenighet, må vi selvfølgelig også gi oss ut på svingete vei.
Det er en hyggelig opplevelse med alle de tre syklene.
Lav vekt og solide muskler. Det gir smidighet, noe man
i beste fall kjenner igjen fra seg selv. Men, det viser seg
allikevel ganske snart at det er tre forskjellige veier
som fører til samme mål.
Først har vi den fargerike Kawasakien. Hvis du er
på jakt etter noe som er lettere å vippe fra venstre til
høyre og tilbake igjen må du skaffe deg en 125. Eller
løpe. Du har snaut tenkt på en kurve før du er midt i
den. Selvfølgelig er Kawasaki lettkjørt med manøvrerbar geometri, men også den – positivt ment – komfortable fjæringen bidrar sterkt til smidigheten. Men
dessverre har det også sine ulemper. Allerede i vertikal, før sykkelen går inn i en kurve, er sterke gass- eller

Effekt på veivakselen. Måling på Dynojet testbenk 250, korrigert i henhold til 95/1/EC,
maksimalt mulig avvik ± 5%

MOTORENE?

GRINETE, SMIDIG
OG SILKEMYK
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YAMAHA MT-07

Den modne: Fremdeles oppløftende
smidig og med velkontrollert oppførsel.
Den tidligere uroen er for lengst passé.
Demping og ergonomi er nå ennå et hakk
bedre.

Den nye instrumenteringen viser samme informasjon i ny innpakning.

Ingen justering, men tilstrekkelig for
sportslig kjøring. Nå litt bedre enn før.

Funksjonelt er den nye LED-hovedlykten en
forbedring, estetisk mer en utfordring.

690-twinen er like sterk som før, men reagerer nå litt bedre på gassen.

Det synes ikke, men salen er litt mer behagelig polstret enn før.

Katalysatorordning for Euro 5. Nærme motoren for rask oppvarming.

TEST + TEKNIKK
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ANGRIPE SVINGENE?

SPESIALOMRÅDET
FOR MELLOMKLASSE SYKLER

bremsepulser nok til at chassiset begynner
å leve. Gassresponsen kjennes ganske digital og det er ikke lett å holde en god linje
under nedlegg. Den som er kjapp på gassen
og/eller er litt tyngre får raskt fjæringen til å
nå grensene. Mykt framfor brått – det er
framgangsmåten. Eller gå ned i vekt.
Ikke noe av dette er nødvendig hvis du
lar Triumphen lede deg gjennom kurvene.
Fjæringen er så godt dempet at den klarer
både hardere kjøring og et par velstandskilo. Bak er det til og med litt for mye av det
gode, der kan det slå hardt på dårlig vei. Til
gjengjeld får du pålitelige og nøyaktige statusmeldinger fra den fint arbeidende framgaffelen. Uansett endrer dette ikke det faktum at Trident, selv om den er relativt min-
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dre lettmanøvrert, allikevel går fjellstøtt
gjennom kurvene. Man bør imidlertid tenke
seg om litt ekstra ved hard bremsing i sving.
Bremsene er fint doserbare, men har en
merkelig tendens til selvoppretting under
bremsing i nedlegg. Bremsene bør også behandles med respekt selv når sykkelen er
oppreist: Den som klemmer kjapt og hardt
på bremsehåndtaket kan plutselig befinne
seg i en uønsket stoppie.
Hmmm, hvordan vil en motorsykkel som
kombinerer Kawasakiens manøvrerbarhet
og Triumphens stabilitet se ut? Det vet ikke
vi heller, men vi vet om en med et nytt og
kontroversielt cyclop-utseende (her har vi
hørt både positive og negative kommentarer) som kommer veldig nær. MT-07 er ikke

så nervøs som Z 650 gjennom svingene,
men mye smidigere enn Trident 660. Tidligere var den mye mer upresis og urolig,
men etter å ha fått hardere fjæring for et antall år siden ble chassiset betydelig roligere,
uten å måtte gi fra seg manøvrerbarhet.
Med den siste oppdateringen har den fått
nok en porsjon eleganse. Det skyldes på
den ene siden fjæringen som nå er litt mer
følsom og på den andre siden, en smidigere
gassrespons. Begge deler gjør kjøringen
merkbart roligere. Og så det nye styret. Man
kan ikke skrive nok om hvor mye mer voksen den lille Yamahaen oppleves under kjøring. Den har rett og slett fått en suveren
kjørestilling. Det gjør at man føler seg mer
intim med motorsykkelen og kursen kan be-
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Tekniske data

Motor
Motortype Tosylindret firetakt
Innsprøyting
Clutch
Boring x slag
Slagvolum
Kompresjonsforhold
Maks effekt
Maks dreiemoment
Lydnivå stasjonært

rekkemotor
2 x Ø 36 mm
Flerplateclutch
i oljebad
(med slipperfunksjon)
83,0 x 60,0 mm
649 cm3
10,8:1
50,2 kW (68 hk) ved
8 000/min
64 Nm ved 6 700/min
90 db (A)

Tresylindret firetakt
rekkemotor
3 x Ø 38 mm
Flerplateclutch
i oljebad
(med slipperfunksjon)
74,0 x 51,1 mm
660 cm3
11.1: 1
60,0 kW (81 hk) ved
10 250/min
64 Nm ved 6 250/min
94 db (A)

Tosylindret firetakt
rekkemotor
2 x Ø 38 mm
Flerplateclutch
i oljebad
(med slipperfunksjon)
80,0 x 68,6 mm
690 cm3
11.5: 1
54,0 kW (73 hk) ved
8 750/min
67 Nm ved 6 500/min
88 db (A)

Ramme i stålrør

Overliggende ramme
av stålrør

USD gaffel, Ø 41 mm
Ø 310/255 mm
ABS, Traction Control
3,50 x 17; 5,50 x 17
120/70 R 17;
180/55 R 17
Michelin Road 5 ”A”

Teleskopgaffel, Ø 41
mm
Ø 298/245 mm
ABS
3,50 x 17; 5,50 x 17
120/70 ZR 17;
180/55 ZR 17
Michelin Road 5 ”A”

1 401 mm
24,6 grader
107 mm
120/134 mm
810 mm
194 kg
201 kg
14,0 liter
16.000 kilometer
112 700 kr
117 900 kr3

1 400 mm
24, 5 grader
90 mm
130/130 mm
805 mm
184 kg
171 kg
14,0 liter
10 000 km
97 900 kr
97 900 kr

Chassis
Ramme Fagverksramme i stål,
Framgaffel
Bremser foran/bak
Elektronisk førerassistanse

Hjul
Dekk
Dekkmerke

motor bærende element.
Teleskopgaffel, Ø 41
mm
Ø 300/220 mm
ABS
3,50 x 17; 4,50 x 17
120/70 ZR 17;
160/60 ZR 17
Dunlop Sportmax
Roadsport 2

Mål og vekt
Hjulavstand
Gaffelvinkel
Forsprang
Fjæringsvei foran/bak
Setehøyde
Vekt fulltanket
Nyttelast
Tankvolum/reserve
Serviceintervaller
Veil. pris
Pris testsykkel

1 410 mm
24, 0 grader
100 mm
125/130 mm
785 mm
188 kg
200 kg
15,0 liter
12.000 kilometer
107 990 kr
108 990 kr2

Produsentens opplysninger; 1Motorrads måling; 2Farge hvit/grønn (1000 kr);
3Farge sølv/rød (1000,-),Varmehåndtak (2500,-), passasjerhåndtak (1700,-)

Målinger
Toppfart*
Akselerasjon

191 km/t

196 km/t

205 km/t

0-100 km/t
0-140 km/t
0-200 km/t
Trekk-kraft på gir
60-100 km/t
100-140 km/t
140-180 km/t
Drivstoff forbruk
Landevei
Rekkevidde landevei

3,9 sek
7,3 sek
–

4,1 sek
7,1 sek
–

3,8 sek
6,9 sek
24,7 sek

3,9 sek
4,3 sek
7,5 sek
0,39 l/mil

3,9 sek
4,6 sek
7,8 sek
0,44 l/mil

4,0 sek
4,7 sek
6,4 sek
0,37 l/mil

385 km

318 km

378 km

Motorrads måling; * Produsentens opplysninger

TEST + TEKNIKK
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Poengevaluering

Motor
Trekk-kraft på gir
Akselerasjon
Toppfart
Motor karakteristikk
Gassvariasjon/belastningsendring

Motorgange
Clutch
Girkasse
Girkassens giringsforhold
Startegenskaper
Totalt

40
40
20
30
30
30
20
20
10
10
250

26
18
10
20
22
19
16
13
8
7
159

25
18
11
23
23
22
14
14
9
8
167

27
19
12
23
23
21
14
12
9
9
169

40
40
40
10
20
20
20
20
20
20
250

32
24
27
6
16
14
11
12
13
12
167

29
28
28
8
16
15
14
12
11
13
174

31
26
29
7
15
14
12
12
13
14
173

40
20
20
10
20
30
20
10
10
10
10
30
20
250

26
7
0
6
14
14
10
8
1
1
7
24
14
132

28
7
0
8
13
11
13
7
1
0
7
19
16
130

28
8
0
7
15
13
12
8
2
1
3
24
14
135

40
30
20
10
20
10
20
150

29
21
13
8
13
7
0
91

28
24
11
7
12
8
3
93

26
23
12
8
12
7
0
88

30
10
30
20
10
100

24
5
25
19
8
81

21
5
22
17
7
72

24
10
26
14
8
82

1000

630

636

647

Alle er sterke. Trident framfor alt
høyt oppe, Z mest i midtregisteret,
MT over det hele. Ingen har så silkemyk motor eller girkasse som Triumph, ingen har så god clutch som Kawa, ingen kan attakere like godt som
MT.
Rå: Z-motoren med lav giring mangler oppdragelse.
Vinner motor: Yamaha

Chassis
Manøvrerbarhet
Kurvestabilitet
Styreegenskaper
Tilbakemelding
Bakkeklaring/kurve
Stabilitet rett fram
Fjæringsinnstilling foran
Fjæringsinnstilling bak
Fjæringskomfort
Kjøring med passasjerer
Totalt

Alle er fantastisk manøvrerbare.
MT, og spesielt Z, er imidlertid som
lettvektere. Triumph er mer stabil
med bedre demping, spesielt foran.
Twinene er imidlertid mer komfortable.
Demping: Trident har for mye bak, Z
for lite overalt. MT er den som kjører
fothvilerskrap.
Vinner Chassis: Triumph

Daglig drift
Ergonomi fører
Ergonomi passasjer
Beskyttelse mot fartsvind
Sikt
Lys
Utrustning
Daglig drift/service
Vekt fulltanket
Justeringsmuligheter fjæring
Bagasje
Tillatt last
Rekkevidde
Byggekvalitet
Totalt

Fordel twinene. Begge er lette, har
god rekkevidde og er godt utstyrt.
Ergonomisk skiller Trident og MT seg
ut. Det nye styret gjør underverker
på MT. Ekstra pluss for Tridents fine
bearbeidingskvalitet!
For single: To personer bryter grensen for tillatt last på MT. Z passer ikke
godt for normale størrelser. Trident
har god rekkevidde, men ikke i sammenligning.
Vinner hverdag: Yamaha

Sikkerhet
Bremsevirkning
Dosering av bremser
Bremsestabilitet solo/med pass.
Selvoppretting ved bremsing
ABS-funksjon
Styreutslag
Elektronisk assistanse
Totalt

Fin totalpakke på Triumph. Følsomme bremser og traction kontroll skiller seg ut.
Z bremser digitalt, MT diskret. Trident lager gjerne en stoppie hvis du
tar godt i.
Vinner sikkerhet: Triumph

Kostnader
Innkjøpspris
Garanti
Forbruk (landevei)
Servicekostnader
Vedlikeholdskostnader
Totalt

SLUTTEVALUERING
PLASSERING

3.

2.

1.

1,2

1,2

1,0

Maks poeng

Poeng valuta for pengene*

1.0

Trumf for Japan: Den billige servicen taler til fordel for Kawasakien.

stemmes enklere og med mer
presisjon. Skulle du allikevel
måtte bremse hardt: Ingen
grunn til panikk. Til tross for
identiske dekk (Michelin Road
5) er MT mer villig til å holde
seg i nedlegg enn Triumph.
Er Triumphs trippel den perfekte middelvei? Subjektivt er det
sannsynligvis den hotteste
maskinen i denne klassen for
mange. Objektivt beholder Yamaha kronen. Men den må ta i
for at det skal holde seg slik.
Hvor mange ganger? Gjett tre
ganger.

Ulempen for Triumph: Høyeste pris
og høyt forbruk.
Vinner kostnader: Kawasaki
Vinner valuta for pengene: Yamaha

Klart resultat. Lavest pris, flest poeng: MT-07 er et budsjettkupp.

Tekst: René Correra
reen@motorradonline.de
Foto: Jörg Künstle, Tyson Jopson

* Poengene i Valuta for pengene regnes ut fra basispris , samt tilbehør som er relevant for funksjonen.
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Yamaha MT-07
Tronen tilhører fremdeles Yamaha,
men den begynner å vakle. Den lille
MT er som før den mest komplette totalpakken og med den siste oppdateringen er den skjerpet ennå litt mer.
Men – den blir sakte men sikkert akterutseilt, rent elektronisk.

2

3

TEST + TEKNIKK

Triumph Trident 660
For en forestilling! Voksen oppførsel, solid utførelse, moderne elektronikk og ekte tresylindret preg.
Det har det aldri vært i denne
klassen før, spesielt ikke på denne
måten. Litt lavere forbruk eller lavere pris og vi har en ny konge i
klassen.

Kawasaki Z 650
Som før, en forfriskende dynamisk,
men også rå motorsykkel og det beste
valget for kortvokste. Den er altfor ensidig fokusert på manøvrerbarhet til å
kunne vinne en test. Oppdateringen
har gitt den tidsmessig utstyr, men det
mangler fremdeles litt finsliping og
bedre fjæring.
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