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Temná stránka Japonska

Uvedením ikonického modelu MT-09 v roku 
2013 začala spoločnosť Yamaha úplne novú 
éru vo svete motocyklov. Filozofia temnej 
stránky Japonska (Dark Side of Japan) si 
dnes získala široké uznanie a tvorí jadro 
zväčšujúcej sa komunity jazdcov. Teraz 
prichádza ďalší stupeň vývoja modelového 
radu MT-10. Väčší výkon, lepšie ovládanie, 
viac adrenalínu – nový stroj MT-10 bol 
postavený tak, aby zážitok kategórie Hyper 
Naked pozdvihol na ešte vyššiu úroveň a 

posilnil povesť modelu MT-10 – dokonalého 
nositeľa označenia Master of Torque.

V roku 2022 verzia Cyan Storm rozvíja 
vzrušujúcim novým smerom príbeh DSOJ a 
ponúka nové farebné prevedenie zamerané 
na techniku a trendy.  
Spoločnosť Yamaha sa rozhodla posunúť 
agresívny imidž cestného stroja MT na 
novú úroveň vďaka novým modelom MT-
10 a MT-10 SP. Model MT-10 je najnovším 
majstrovským dielom, ktoré sa vynorilo 

z temnoty. Rad MT priniesol do ulíc nové 
vzrušenie tým, že ponúka aj 35 kW verziu 
modelov MT-09 a MT-09 SP.

Či už ide o nový model MT-10, alebo MT-125, 
stroje triedy Hyper Naked od spoločnosti 
Yamaha sú navrhnuté tak, aby každému 
jazdcovi ponúkli príležitosť stať sa súčasťou 
európskeho motocyklového hnutia, ktoré 
charakterizuje kombinácia maximálneho 
vzrušenia a dostupnosti.



 

Rýchlosť temnoty.



 Ďalšia evolúcia modelu MT-10 SP je pripravená 
prinášať vám dokonalý zážitok z jazdy. Vylepšený 
motor CP4 EU5 je tou najvýkonnejšou pohonnou 
jednotkou radu Hyper Naked. A nové radikálne 
poloaktívne elektronické odpruženie a technicky 
vyspelé asistenčné systémy predstavujú začiatok 
novej vzrušujúce éry dokonalej elektronickej 
ovládateľnosti.

Tento brutálny a kultový športový odstrojený 
motocykel je ako prvý na svete vybavený úplne 
novým elektronicky riadeným odpružením 
s posúvačovými ventilmi od spoločnosti 
Öhlins, ktorý ponúka 6 režimov nastavenia. V 
poloaktívnom režime sa tlmiaca sila automaticky 
prispôsobuje jazdným podmienkam a zaisťuje 
ten najvyšší stupeň presnosti odozvy šasi pri 
brzdení, zrýchľovaní a zatáčaní.

Aby ste mohli naplno využiť zvýšený výkon 
a krútiaci moment motora s objemom 998 
cm3, je k dispozícii šesťosová inerciálna 
meracia jednotka IMU, ktorá reguluje trakciu, 
preklzávanie kolies, zdvíhanie predného kolesa, 
brzdenie motorom a brzdnú silu. Exkluzívna 
výbava modelu MT-10 SP zahŕňa 3-dielnu 
spodnú kapotáž a opletané brzdové hadičky. 
Spolu s dynamickým pretekárskym farebným 
prevedením Icon Performance a prémiovou 
povrchovou úpravou ponúka model MT-10 SP 
všetko, čo potrebujete. 
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Elektronické odpruženie Öhlins 2. 
generácie
Nová evolúcia stroja MT-10 SP je prvým 
motocyklom na svete vybaveným novým 
radikálnym elektronicky riadeným odpružením 
Öhlins. Tento priekopnícky systém ponúka oveľa 
širšiu škálu presnejšie riadených nastavení a 
umožňuje výber z troch poloaktívnych a troch 
manuálnych režimov, ktoré poskytujú vyššiu 
mieru ovládateľnosti s cieľom zaistiť maximálne 
vzrušujúci zážitok z jazdy s vysokým výkonom.

Špeciálne farebné prevedenie Icon 
Performance
Jedinečnú a vo svojej triede špičkovú špecifikáciu 
modelu MT-10 SP zdôrazňuje exkluzívne farebné 
prevedenie Icon Performance inšpirované 
dizajnom závodného motocykla R1M.

Opletané brzdové hadičky
Vysoko výkonné motocykle vyžadujú vysoko 
výkonné brzdy. Radiálne upevnené predné 
strmene a zadný strmeň sú vybavené opletanými 
brzdovými hadičkami, ktoré si zachovávajú 
odozvu a účinnosť aj v tých najextrémnejších 
podmienkach.

Trojdielny spodný kryt
Ďalším exkluzívnym prvkom nového modelu MT-
10 SP je ľahká trojdielna spodná kapotáž, ktorá 
motocyklu dodáva rafinovanejší a agresívnejší 
športový vzhľad a smeruje vzduch k chladiču oleja, 
čím zaisťuje stálu prevádzkovú teplotu.

Radiálny hlavný valec značky Brembo
Vďaka systému odvodenému od modelu 
R1 s dvoma plávajúcimi 320 mm kotúčmi a 
štvorpiestovými radiálne uloženými strmeňmi 
je motocykel MT-10 SP vybavený tým 
najprepracovanejším brzdovým balíkom, ktorý sa 
montuje do všetkých sériovo vyrábaných strojov 
značky Yamaha. Nový model je vybavený novým 
radiálnym hlavným brzdovým valcom značky 
Brembo, ktorý zaisťuje ešte väčšiu citlivosť a 
ovládateľnosť a poskytuje maximálny brzdný 
výkon.

Titánový výfukový systém
Hneď ako stlačíte tlačidlo štartéra, začujete a 
pocítite jedinečný zvuk, ktorý vydáva špeciálne 
vyladený titánový tlmič výfuku, ktorý pomáha 
zaistiť centrálnu polohu ťažiska, a symetrické 
ľavé a pravé výfukové potrubie. Spolu s 
vyladeným systémom nasávania vzduchu využíva 
nerovnomernú sekvenciu zapaľovania motora 
s krížovým kľukovým hriadeľom na vytvorenie 
jedinečného a vzrušujúceho zvuku výfuku, ktorý 
neznie ako pri žiadnom inom motocykli!

Škrtiaca klapka systému APSG s 
voliteľnými režimami PWR
Dômyselný systém APSG (Accelerator Position 
Sensor Grip) od spoločnosti Yamaha je najnovším 
systémom elektronického ovládania plynu, ktorý 
poskytuje tú najúčinnejšiu a najprirodzenejšiu 
odozvu na plyn s cieľom zaistiť tú najvyššiu možnú 
mieru kontroly. Odozvu plynu možno nastaviť 
pomocou systému PWR, ktorý umožňuje výber 
jedného zo štyroch režimov výkonu, od mäkkej 
odozvy na mokrom povrchu až po agresívnu 
odozvu pri jazde na okruhu.

Motor EU5 CP4 998 cm3
Nič sa nevyrovná vzrušujúcemu zážitku z 
výkonnejšieho motora EU5 CP4 s objemom 
998 cm3 modelu MT-10 SP. Jeho konštrukcia s 
technológiou krížového uloženia sa vyznačuje 
nerovnomernou sekvenciou zapaľovania, ktorá 
zaisťuje úžasný krútiaci moment na skvelé 
zrýchlenie. Najnovší motocykel je okrem toho 
vybavený vyladeným systémom nasávania 
vzduchu s väčšími sacími kanálmi a mriežkami 
na zosilnenie zvuku umiestnenými na nádrži. Pri 
pridaní plynu stroj vydáva hlboký rev, pri ktorom 
vás zamrazí.
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Najtemnejšia energia.



 Nový motocykel MT-10, vyladený pre ešte 
úžasnejší pocit z krútiaceho momentu, je tým 
najpokročilejším modelom Hyper Naked, aký 
kedy spoločnosť Yamaha vyrobila. Najnovší 
stroj MT-10, vyrobený s využitím tých 
najmodernejších technológií motora a podvozka 
modelu R1, vám poskytne vyšší výkon, väčšiu 
svižnosť a lepšiu odozvu.

Kráľ radu MT vyžaduje úplný rešpekt a prvé, 
čo upúta vašu pozornosť, je nová kompaktná 
zostava svetlometov a upravená nádrž, ktoré 
podčiarkujú výnimočnú mechanickú krásu 
modelu MT-10. Keď zaznie hlboký rev motora 
CP4 s objemom 998 cm3 vychádzajúci z 
nasávania vzduchu, budete vedieť, že tento 
motocykel je pre vás ten pravý.

Hlboko v ľahkom šasi Deltabox sa ukrýva 
najdokonalejšia zostava elektronických 
asistenčných systémov pre jazdca navrhnutých 
tak, aby vám poskytli tú najvyššiu mieru 
ovládateľnosti. Vďaka nastaviteľným vyspelým 
systémom, ktoré regulujú trakciu, preklzávanie 
kolies, zdvíhanie predného kolesa, brzdenie 
motorom a aj samotné brzdenie, môžete svoj 
motocykel MT-10 nastaviť presne podľa svojich 
predstáv. 
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4,2‘‘ prístrojová doska TFT s výberom 
režimu jazdy
Nový 4,2palcový farebný TFT displej poskytuje 
dokonalý prehľad o všetkých údajoch potrebných 
na jazdu. Spínač Menu na pravom riadidle 
umožňuje rýchly prechod medzi rôznymi 
obrazovkami – a prepínač Mode/Select na 
ľavom riadidle mení nastavenie elektronických 
asistenčných systémov jednotlivo – pomocou 4 
režimov systému YRC však môžete prepínať aj 
všetky nastavenia súčasne.

Obmedzovač rýchlosti
Či už jazdíte v nepriaznivých poveternostných 
podmienkach alebo po náročnej a kľukatej 
ceste, v niektorých prípadoch je dobré stanoviť 
si maximálnu rýchlosť. Model MT-10 disponuje 
technológiou, ktorá vám pomôže vďaka 
variabilnému obmedzovaču rýchlosti Yamaha 
(YVSL). Stačí si vybrať požadovanú maximálnu 
rýchlosť, nastaviť ju pomocou prepínača Mode/
Select a relaxovať.

Tempomat
Napriek ohromujúcemu výkonu motocykla MT-
10 prídu chvíle, keď sa budete chcieť zvoľniť a 
vychutnať si scenériu. Len čo prekročíte rýchlosť 
50 km/h, je jednoduché zapnúť tempomat a 
jednoducho si vychutnávať jazdu. Je to navyše 
skvelý spôsob, ako si zaistiť, že neprekročíte 
predpísanú rýchlosť.

Radiálny hlavný valec Brembo
Vďaka systému odvodenému od modelu 
R1 s dvoma plávajúcimi 320 mm kotúčmi 
a štvorpiestovými radiálne uloženými 
strmeňmi je motocykel MT-10 vybavený tým 
najprepracovanejším brzdovým balíkom, ktorý 
sa montuje do všetkých sériovo vyrábaných 
strojov značky Yamaha. Nový model je vybavený 
radiálnym hlavným brzdovým valcom Brembo, 
ktorý zaisťuje ešte väčšiu citlivosť a ovládateľnosť 
a poskytuje maximálny brzdný výkon.

Motor EU5 CP4 998 cm3
Nič sa nevyrovná vzrušujúcemu zážitku z 
výkonnejšieho motora EU5 CP4 s objemom 
998 cm3 modelu MT-10. Jeho konštrukcia s 
technológiou krížového uloženia sa vyznačuje 
jedinečnou nerovnomernou sekvenciou 
zapaľovania, ktorá zaisťuje úžasný krútiaci 
moment na skvelé zrýchlenie. Najnovší motocykel 
je okrem toho vybavený vyladeným systémom 
nasávania vzduchu s väčšími sacími kanálmi a 
mriežkami na zosilnenie zvuku umiestnenými na 
nádrži. Pri pridaní plynu stroj vydáva hlboký rev, 
pri ktorom vás zamrazí.

Titánový výfukový systém
Hneď ako stlačíte tlačidlo štartéra, začujete a 
pocítite jedinečný zvuk, ktorý vydáva špeciálne 
vyladený titánový tlmič výfuku a výfukové 
potrubie. Spolu s vyladeným systémom 
nasávania vzduchu využíva nerovnomernú 
sekvenciu zapaľovania motora s krížovým 
kľukovým hriadeľom na vytvorenie jedinečného a 
vzrušujúceho zvuku výfuku, ktorý neznie ako pri 
žiadnom inom motocykli!

Škrtiaca klapka systému APSG s 
voliteľnými režimami PWR
Dômyselný systém APSG (Accelerator Position 
Sensor Grip) od spoločnosti Yamaha je najnovším 
systémom elektronického ovládania plynu, ktorý 
poskytuje tú najprirodzenejšiu a najúčinnejšiu 
odozvu plynu s cieľom zaistiť tú najvyššiu možnú 
mieru kontroly. Odozvu plynu možno nastaviť 
pomocou systému PWR, ktorý umožňuje výber 
jedného zo štyroch režimov výkonu, od mäkkej 
odozvy na mokrom povrchu až po agresívnu 
odozvu pri jazde na okruhu.

Najnovšia evolúcia dizajnu MT
Najnovší model MT-10 si zachováva neprikrášlený 
a desivý charakter všetkých modelov Yamaha 
Hyper Naked, zároveň však získava úplne nový 
vzhľad zameraný na mechanickú krásu motocykla 
a odstraňuje všetky zbytočné prvky kapotáže. 
Nová kompaktná dvojitá zostava LED svetlometov 
a veľké kanály nasávania vzduchu pôsobia 
mohutným a dominantným dojmom – a minimálny 
predný previs umocňuje brutálne skvelý dojem 
a štýl motocykla zameraný na jeho mechanické 
prevedenie.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Frézovaná páčka prednej brzdy
BEB-RFFBL-00-00

Kryt nádobky zadnej brzdy
B67-FBFLC-00-00

Čierna spojková páčka
B7N-RFFCL-00-00

Farebné ovládače páčok
YME-FCRLV-00-02

Frézované koncovky riadidiel
B67-FHBED-00-00

Zvyšováky riadidiel
B67-FHBRS-00-00

Farebné držiaky stupačiek
B7N-FRSFN-00-00

Farebné koncovky stupačiek
B7N-FPGCP-00-02

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Farebné krúžky na stupačky
YME-FCRNG-00-02

Tankvak Sport
YME-FTBAG-SP-02

Tankvak Urban
YME-FTBAG-CT-02

LED Smerovky
YME-H0789-20-20

LED Smerovky Plus predné
YME-FLB2F-10-00

LED Smerovky Plus zadné
YME-FLB2R-10-00

Zásuvka USB na jednosmerný prúd
YME-FUSBU-00-00

Nastavovač reťaze
B67-FCHAD-00-00

Samolepky na ráfiky
YME-W0790-RS-IW

Chrániče do prednej osky
B67-FFAXP-00-00

Chrániče do zadnej osky
B67-FRAXP-00-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom

90338-W1016-BL

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1016-RE

Frézovaný kryt reťazového kolesa
B67-FFSPC-00-00

Chránič reťaze
B67-FCHNC-00-00

MT-10 / MT-10 SP Doplnky



  



 



 

Vyzvite temnotu.



 Temná stránka Japonska nikdy nespí. Je to 
inšpirácia každej Yamahy MT. Exkluzívny model 
MT-09 SP je najnovším majstrovským dielom, 
ktoré vzišlo z temnoty. Vďaka exkluzívnym 
farbám inšpirovaným modelom R1M, 
prémiovému odpruženiu a tempomatu je tento 
dokonalý trojvalcový motocykel Hyper Naked 
pripravený inšpirovať aj nadchnúť.

Jeho motor CP3 s objemom 890 cm3 spĺňa 
požiadavky normy EU5 a ponúka ešte lineárnejší 
krútiaci moment pri nižších otáčkach pri 
dosahovaní úžasného zrýchlenia, pričom jeho 
6-osová inerciálna meracia jednotka (IMU) 
typu R1 a elektronické systémy podpory jazdy, 
ktoré sledujú náklon, zaisťujú presné ovládanie 
na mokrom aj suchom povrchu. A vďaka plne 
nastaviteľnej 41 mm prednej vidlici a vysoko 
kvalitnému zadnému tlmiču Öhlins je tento 
úplne nový podvozok ostrejší než kedykoľvek 
predtým.

Okrem exkluzívneho farebného prevedenia Icon 
Performance model MT-09 SP charakterizuje 
špeciálne dvojito prešité sedadlo na zaistenie 
dokonalého pohodlia. Brúsená eloxovaná kyvná 
vidlica, eloxované čierne riadidlá a páčky a 
priehľadné dymové brzdové nádržky podčiarkujú 
prémiový vzhľad a štýl. 

 MT-09 SP 
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Špeciálne farby verzie SP
Špeciálne farebné prevedenie spája verziu SP 
priamo s exkluzívnou povrchovou úpravou Icon 
Performance modelu R1M, zatiaľ čo páčky, 
riadidlá, reťazové koleso, predná vidlica a ďalšie 
prvky sú potiahnuté vrstvou DLC v čiernej farbe. 
Kyvná vidlica má povrchovú úpravu z eloxovaného 
brúseného hliníka, ktorá pôsobí kvalitným 
dojmom a podčiarkuje prémiový vzhľad modelu.

Sedadlo s dvojitým prešívaním
Štýlové kontrastné prešívanie podčiarkuje kvalitný 
vzhľad a dojem z motocykla a keď sa usadíte, 
okamžite pocítite dokonalé pohodlie. Tvary dielov, 
ako je palivová nádrž či sedadlo, boli vylepšené 
opakovaným uplatňovaním prístupu Kanno 
Hyoka (hodnotenie výkonu motocykla na základe 
vnímania a spätnej väzby testovacieho jazdca), aby 
ste sa dokázali dokonale zžiť so strojom.

Prémiový plne nastaviteľný systém 
odpruženia
Plne nastaviteľná predná vidlica KYB sa vyznačuje 
samostatným tlmením kompresie pri vysokých 
a nízkych rýchlostiach, čo vám umožní vybrať 
presnejšie nastavenie, a 41 mm rúrky pokryté 
vrstvou materiálu DLC sa vyznačujú vynikajúcimi 
klznými vlastnosťami a vysoko kvalitným 
vzhľadom. Zadná časť je vybavená tlmičom 
Öhlins, ktorý zaistí naozaj prvotriedne odpruženie 
modelu MT-09 SP.

Systém tempomatu
Elektronické asistenčné systémy modelu 
SP sú najlepšie vo svojej triede a zahŕňajú aj 
tempomat, ktorý vám umožní, aby ste si pri jazde 
po diaľnici odpočinuli. Možno ho nastaviť pri 
jazde rýchlosťou najmenej 50 km/h a vo 4. alebo 
vyššom prevodovom stupni. Zrušenie tempomatu 
sa vykonáva použitím bŕzd, spojky alebo plynu, 
a funkcia obnovenia nastavenia „Resume“ 
systém znova aktivuje a vráti motocykel na 
predchádzajúcu nastavenú rýchlosť.

Kyvná vidlica s povrchovou úpravou 
z eloxovaného brúseného hliníka
Kyvná vidlica je ošetrená povrchovou úpravou z 
eloxovaného brúseného hliníka, ktorá zlepšuje 
vzhľad a zvýrazňuje pocit kvality. Spolu s 
povrchovou úpravou Crystal Graphite na ráme 
podčiarkuje čistú mechanickú krásu kompaktného 
hliníkového podvozka modelu MT-09 SP, na ktorú 
môžu byť jeho majitelia pyšní.

Kompaktný LED svetlomet s dvojitou 
funkciou
Kompaktný a príťažlivý LED svetlomet s dvojitou 
funkciou zaisťuje silné stretávacie a diaľkové 
svetlo s vynikajúcim rozptylom vyžarovania s 
mäkkými hranami, ktoré nedráždia oči. Tento 
samostatný projekčný svetlomet dodáva novému 
modelu MT-09 SP skutočne osobitý vzhľad novej 
generácie a bočné obrysové LED svetlá, rovnako 
ako zadné LED svetlo, vytvárajú ikonický tvar 
písmena Y.

Plnofarebný 3,5´´ TFT displej
3,5-palcový plnofarebný TFT displej je vybavený 
panelovým otáčkomerom, ktorý mení farbu pri 
stúpaní alebo klesaní otáčok, a aj hodinami a 
ukazovateľmi paliva, priemernej spotreby, teploty 
vody, teploty vzduchu a radenia. Prepínače na 
riadidlách umožňujú ľahko meniť zobrazenie 
a informácie a súčasne upravovať nastavenie 
voliteľných originálnych vyhrievaných rukovätí 
Yamaha.

Šesťosová inerciálna meracia jednotka 
(IMU) a asistenčné systémy sledujúce 
náklon
Nová kompaktná 6-osová inerciálna meracia 
jednotka (IMU) vyvinutá na základe modelu 
R1 riadi pokročilé asistenčné systémy modelu 
MT-09 vrátane 3-režimového systému kontroly 
trakcie (TCS) sledujúceho náklon, protišmykového 
systému (SCS), systému riadenia zdvihu predného 
kolesa (LIF) a systému ovládania bŕzd (BC). Vďaka 
tejto technológii elektronického riadenia, ktorá 
je najlepšia vo svojej triede, vám nový model 
MT-09 SP poskytuje maximálnu kontrolu v rôznych 
poveternostných podmienkach a na rôznych 
povrchoch.
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Revolúcia ikony.



 Pôvodný model MT-09 bol úplne novým druhom japonského stroja, ktorý do sveta 
motocyklov vrátil skutočné vzrušenie a čisté emócie. Inšpiroval viac než 50 000 
európskych jazdcov, aby sa stali súčasťou rastúceho hnutia Hyper Naked. Teraz 
je tu úplne nový model MT-09 postavený tak, aby sa pripojil k temnej stránke 
Japonska!

Jeho motor CP3 s vysokým objemom 890cm3 spĺňa požiadavky normy EU5 
a dosahuje vyššie úrovne krútiaceho momentu pri nižších otáčkach, čím vám 
poskytne ešte výbušnejšie zrýchlenie a vyšší výkon na ceste. Sofi stikovaná 6-osová 
inerciálna meracia jednotka (IMU) riadi najlepšie elektronické asistenčné systémy 
v danej triede a poskytuje vám dokonalú kontrolu nad strojom. A systém QSS 
umožňuje mimoriadne rýchle radenie nahor a stabilnejšie podraďovanie.

Na dosiahnutie ostrého ovládania je nový model vybavený kompaktným hliníkovým 
podvozkom spolu s nastaviteľným odpružením a mimoriadne ľahkými kolesami. 
Dvojité 298 mm predné brzdy s radiálnym hlavným valcom umožňujú ovládanie 
končekmi prstov. Radikálna štylizácia novej generácie s čistým odstrojeným 
dizajnom podvozka potvrdzujú, že model MT-09 je ultimátnym zástupcom triedy 
Hyper Naked. 

 Motor CP3 EU5 890 cm3 
 Novo vyvinutý kvapalinou chladený trojvalcový 
motor s objemom 890 cm3 je ľahší, rýchlejší a 
výkonnejší a má vyšší krútiaci moment pri nižších 
otáčkach. Nové nasávanie a výfuk vytvárajú 
krásny zvuk, ktorý podčiarkuje pocit zrýchlenia. 
Nové vstrekovače paliva majú vyššiu účinnosť a 
optimalizované prevodové pomery a zdokonalená 
asistenčná antihoppingová klzná spojka (A&S) 
zodpovedá vyššiemu výkonu motora spĺňajúceho 
požiadavky normy EU5. 

 Šesťosová inerciálna meracia jednotka 
(IMU) a asistenčné systémy sledujúce 
náklon 
 Nová kompaktná 6-osová inerciálna meracia 
jednotka (IMU) vyvinutá na základe modelu 
YZF-R1 riadi pokročilé asistenčné systémy modelu 
MT-09 vrátane 3-režimového systému kontroly 
trakcie (TCS) sledujúceho náklon, protišmykového 
systému (SCS), systému riadenia zdvihu predného 
kolesa (LIF) a systému ovládania bŕzd (BC). Vďaka 
tejto technológii elektronického riadenia, ktorá 
je najlepšia vo svojej triede, vám nový model 
MT-09 poskytuje maximálnu kontrolu v rôznych 
poveternostných podmienkach a na rôznych 
povrchoch. 

 Dizajn a štýl novej generácie 
 Čistý, holý a krásny dizajnový jazyk novej 
generácie radu MT posúva triedu Hyper Naked do 
nového desaťročia. Minimalistický „odstrojený“ 
štýl sa zaobíde bez zbytočnej kapotáže a na 
vyjadrenie ľahkosti a obratnosti využíva iba 
rám a konštrukčné prvky, zatiaľ čo nový povrch 
rámu Crystal Graphite zdôrazňuje funkčnú krásu 
mechanických dielov. 

 Úplne nový ľahký rám z hliníka odlievaný 
pod tlakom metódou CF 
 Úplne nová kompaktná konštrukcia rámu z hliníka 
odlievaného pod tlakom metódou CF, moderné 
prevedenie Deltabox. Vyššia tuhosť podvozka 
na zaistenie lepšej spätnej väzby pre jazdca, 
stability a väčšieho rozsahu dynamiky jazdy. 
Optimalizovaná konštrukcia čapu kyvnej vidlice, 
ľahký a úzky podvozok a uvoľnenejší štýl vytvárajú 
motocykel, ktorý sa stane vaším každodenným 
partnerom. 
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 MT-09  / MT-09 SP  Doplnky 

Balík Sport pre model MT-09

MT-09 vynašla kategóriu Hyper Naked. Dych vyrážajúca kombinácia jej 
motora CP3 s vysokým krútiacim momentom a dynamického športového 
podvozku je navrhnutá tak, aby vám rozpumpovala adrenalín. A od prvého 
dňa je MT-09 voľbou pre každého jazdca, ktorý dokáže oceniť všetky jej 
aspekty. V štandardnej výbave je to najpôsobivejší mocykel v triede – ale 
keď chcete posunúť agresívny vzhľad na vyššiu úroveň, Sport
Pack je určite správna cesta. Súprava čierneho tónovaného plexi štítu 
dopĺňa futuristickú tvár MT-09 a dodáva ešte zastrašujúcejší vzhľad – 
zatiaľ čo ultraľahký držiak tabuľky s evidenčným číslom vytvára ostrý 
a úhľadne vyzerajúci chvost. Bočné protišmykové samolepky vám 
umožňujú efektívne uchopiť nádrž v zákrutách a krásne spracované 
hliníkové chrániče páčok balíka Sport Pack pridajú konečnú úpravu tejto 
najžiadanejšej zástupkyni radu Hyper Naked!

 Balík Urban pre model MT-09 

 Či už ide o rezanie zákrut, jazdu po diaľnici, alebo predieranie sa 
mestskou premávkou, model MT-09 to zvládne. Je to druh motocykla, 
ktorý sa prispôsobí prakticky každej situácii – a balík Urban Pack je 
navrhnutý tak, aby zabezpečoval každodennú praktickosť bez toho, aby 
to ohrozilo legendárnu priebojnosť modelu Hyper Naked. Ak jazdíte po 
celý rok, oceníte mimoriadnu ochranu proti vetru a poveternostným 
vplyvom, ktorú poskytuje športový plexi štít. Nádherne vypracovaný 
zadný nosič z ľahkej zliatiny a vrchný kufor s objemom 39 litrov k tomu 
poskytujú dostatok prepravnej kapacity na prácu alebo zábavu. Ochranná 
samolepka nádrže chráni lak pred každodenným opotrebovaním 
a zásuvka USB vám umožňuje používať a nabíjať navigačné zariadenia 
a mobilné telefóny, takže ste vždy pripojení a máte všetko pod kontrolou!  



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kompletný výfukový systém MT-09
90798-32407-00

Kryt chladiča
B7N-FRADC-00-01

Nastaviteľné stupačky
B7N-FRSET-00-00

Farebné medzikusy na stupačky
B7N-FRSFN-00-00

Frézované stupačky pre 
spolujazdca
B7N-FPPEG-00-00

Čierna spojková páčka
B7N-RFFCL-00-00

Čierna brzdová páčka
B7N-RFFBL-00-00

Súprava krytov páčok
B7N-HGBLK-00-00

Vyhrievané rukoväte
B7N-829A0-00-00

Ochranná nálepka na nádrž
B7N-FTPAD-10-00

Bočné ochranné nálepky
B7N-FSTPD-00-00

Plexi štít
B7N-F61C0-00-00

Držiak tabuľky EČV
B7N-F16E0-00-00

Bočné chrániče
B7N-211D0-00-00

Chránič osky zadného kolesa
B7N-FRAXP-00-00

Chránič osky predného kolesa
B7N-FFAXP-00-00

Mäkké bočné tašky
YME-SSBAG-00-10

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

Zadný nosič
B7N-248D0-00-00

Športový štít
B7N-F83J0-00-00

Pohodlné dizajnové sedadlo
B7N-247C0-00-00

Zásuvka USB na jednosmerný prúd
YME-FUSBU-00-00

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Tankvak Urban
YME-FTBAG-CT-02

MT-09 / MT-09 SP Doplnky



 

Prebuďte v sebe temnú 
stránku.



 Vďaka viac ako 125 000 predaným kusom je model MT-07 od svojho uvedenia 
na trh jednotkou v triede Hyper Naked. Vďaka motoru CP2 s objemom 690 cm3 
s vysokým krútiacim momentom, kompaktnému a svižnému šasi a vynikajúcej 
všestrannosti si tento model, ktorý je jedným z najpredávanejších motocyklov 
značky Yamaha, nemožno neobľúbiť.

Na rok 2022 dostane nová generácia modelu MT-07 výraznú novú kapotáž s dvoma 
krídlovými prívodmi vzduchu a novým kompaktným LED svetlometom, ktorý 
vytvára futuristickú svetelnú masku v tvare písmena Y predstavujúceho jednotný 
štýl najnovších modelov triedy Hyper Naked. A prepracovaný motor spĺňajúci 
normu EU5 poskytuje ešte lineárnejšiu odozvu s mohutnejším zvukom výfuku.

Nové širšie hliníkové zužujúce sa riadidlá umožňujú ľahšie zatáčanie a zaujatie 
lepšej polohe pri jazde, zatiaľ čo väčšie 298 mm dvojité predné kotúče zaisťujú 
silnejšie brzdenie. Špičkovú výbavu a najlepšiu hodnotu vo svojej triede 
podčiarkujú invertované prístroje LCD, čierne ovládacie páčky a kompaktné 
smerové svetlá LED. 

 Dizajn novej generácie 
 Aby model MT-07 vizuálne vyjadroval krútiaci 
moment a výkon radu MT, do štýlu sme 
zakomponovali motív prúdenia vzduchu, ktorý 
sa prejaví pri pohľade zboku. Dizajn radu MT 
pôsobí organickejším a zrelším dojmom a svojou 
kompaktnou kapotážou, integrovaným osvetlením 
a čistým dizajnom povrchu zdôrazňuje rýdzi 
charakter triedy Hyper Naked. Na vytváraní štýlu 
sa podieľajú nové komponenty a konštrukcia, 
ktoré ešte väčšmi zdôrazňujú osobitú príťažlivosť 
modelu MT-07. 

 Väčšie predné kotúčové brzdy na väčšiu 
brzdnú silu 
 Nové väčšie dvojité predné brzdové kotúče s 
priemerom 298 mm ovládané štvorpiestovými 
brzdovými strmeňmi prinášajú progresívnejšiu 
charakteristiku brzdného účinku. Bez zvýšenia 
neodpruženej hmotnosti. 

 Dvojvalcový motor CP2 EU5 s objemom 
690 cm3 
 Plne spĺňa podmienky normy EU5, rovnaká 
príťažlivá odozva a charakter motora, ľahko 
použiteľný výkon a vylepšený zvuk motora. 

 Projekčné svetlá LED 
 Kompaktné LED osvetlenie v noci prináša jasné a 
intenzívne svetlo. Projekčný diaľkový/stretávací 
LED svetlomet vytvára ikonický dizajn radu MT a 
zlepšuje viditeľnosť. 
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 MT-07   Doplnky 

 Balík Sport Pro 

 Balík Sport Pro sme pripravili pre tých najnáročnejších jazdcov, ktorí 
chcú využiť svoj stroj MT-07 na maximum. Okrem množstva skvelého 
príslušenstva, ktoré patrí do balíka Sport, vám balíček Sport Pro 
navyše ponúka väčší výber možností z nášho sortimentu príslušenstva.  
Kompletný výfukový systém Akrapovič vám zaistí vyšší výkon a 
zvukový zážitok, ktorý doslova precítite celým telom, súčasne je však 
homologizovaný na prevádzku na verejných komunikáciách. 
S cieľom zaistiť dokonalý výkon sme pridali aj zavesenie Öhlins, ktoré 
zlepšuje už aj tak veľmi presné riadenie. 
Balík dopĺňajú chrániče hánok, ktoré zlepšujú vašu ochranu a dotvárajú 
výraznú siluetu motocykla.  

 Balík Urban MT-07 

 Motocykle Yamaha sú určené na celoročné používanie. Preto je dôležité 
zaobstarať si príslušenstvo, ktoré vám uľahčí každodenné jazdenie. 
Balík Urban obsahuje zadný nosič spolu s 39 l vrchným kufrom, ktorý bez 
problémov ochráni vaše cennosti. Zatiaľ čo vás motocykel nabíja energiou, 
na nabíjanie elektronických zariadení je k dispozícii zásuvka USB. 
A napokon je k dispozícii vyšší športový plexi štít, ktorý vás ochráni pred 
poveternostnými vplyvmi mesta.  



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Výfukový systém Akrapovič 
90798-33490-00

Zadný tlmič otrasov Öhlins STX 46
YA4-19000-00-00

Frézovaná brzdová páčka
1RC-F3922-10-00

Frézovaná spojková páčka
1RC-F3912-00-00

Plexi štít
BAT-F83M0-10-00

Držiak tabuľky EČV
BAT-FLPH0-00-00

Ochranná samolepka na nádrž
BAT-FTPAD-00-00

Samolepky na boky nádrže
BAT-FSPRT-00-00

Súprava chrániča hánok
BAT-FKNUK-00-00

Zadný nosič
B4C-F48D0-00-00

Zásuvka USB na jednosmerný prúd
YME-FUSBU-00-00

Kryt výfuku v štýle Moto GP
B4C-FMGPE-XC-VR

Kryt chladiča
B4C-FFRAD-00-00

Bočné kryty chladiča
B4C-FRSCV-00-00

Znížené sedadlo
BAT-247C0-00-00

Pohodlné sedadlo
B4C-247C0-10-00

Chránič osky predného kolesa
BAT-FFAXP-00-00

Reflexná samolepka na ráfik 1 
kolesa
YME-FSGEN-00-00

Zvýšené sedadlo
B4C-247C0-00-00

Krátky plexi štít
BAT-F83J0-00-00

Chránič osky zadného kolesa
BAT-FRAXP-00-00

Tankvak Urban
YME-FTBAG-CT-02

Držiak na zrkadlo
YME-FMIRR-00-00

Frézované stupačky pre jazdca
BK6-FRPEG-00-00

MT-07 Doplnky



 

Dark Blast.



 Motocykle Yamaha radu Hyper Naked sú navrhnuté tak, aby prinášali skutočné 
nadšenie. Robustným štýlom a adrenalínovými výkonmi si najpredávanejšie modely 
MT získali srdcia a mysle jazdcov po celej Európe. A je tu model MT-03, ktorý 
prichádza so špičkovými parametrami a pritiahne nejeden obdivný pohľad.

Agresívny vzhľad inšpirovaný väčšími modelmi radu Hyper Naked značky Yamaha 
ešte lepšie zapadá medzi modely MT ako doteraz. Jeho dravá predná maska 
s dvojicou svetlometov s uhrančivým pohľadom, obrátená vidlica a palivová nádrž 
so širokým profi lom podčiarkujú dynamický vzhľad radu MT tohto špičkového 
modelu triedy 300.

No skutočným dôvodom, prečo je tento model Hyper Naked s nízkou hmotnosťou 
taký atraktívny a lákavý, je to, že vznikol na základe čistej DNA radu MT, čo z 
každej jazdy spraví vzrušujúci a návykový zážitok. Budete túžiť vyraziť von a jazdiť, 
kedykoľvek to bude možné. Tento motocykel totiž miluje jazdu. 

 Sofi stikovaný dvojvalcový motor s 
objemom 321 cm3 
 Tento sofi stikovaný dvojvalcový motor 
chladený kvapalinou s objemom 321 cm3 sa 
vyznačuje odľahčenými kovanými piestami s 
ojnicami z cementovanej ocele, vďaka čomu 
ponúka pôsobivý výkon s mohutným krútiacim 
momentom. Vďaka spojke s extrémne ľahkým 
ovládaním sa s modelom MT-03 jazdí ešte 
zábavnejšie v meste a moderný systém 
vstrekovania paliva zaisťuje okamžitú reakciu 
škrtiacej klapky, no pritom aj ekologický výkon. 

 Obrátená predná vidlica, 37 mm 
 Model MT-03 ponúka pôsobivé technické 
parametre veľkých motocyklov, čo zdôrazňuje aj 
obrátená predná vidlica. Predná časť motocykla, 
ktorá je vybavená konštrukciou z 37 mm rúrok 
odolných voči ohybu a odlievanou hornou 
trojitou svorkou vyrobenou z hliníka, zdôrazňuje 
špičkové technické parametre motocykla a 
ponúka spoľahlivú a plynulú jazdu počas brzdenia, 
zrýchľovania a zatáčania. 

 Dravý dizajn MT 
 Niet vôbec pochýb o tom, že tento model MT-03 
je plnohodnotným členom legendárnej rodiny 
Hyper Naked značky Yamaha. Vďaka svojej 
agresívnej zostave predných svetiel, odvážnym 
novým nasávacím otvorom a tvarovanej palivovej 
nádrži vám model MT-03 dáva možnosť stať sa 
skutočným držiteľom titulu Master of Torque 
a zažiť najdynamickejšiu jazdu v triede A2. 

 Dvojité skosené obrysové svetlá; LED 
svetlomet 
 Tento dynamický model MT-03 vyzerá ešte 
štýlovejšie ako doteraz vďaka dvojitým skoseným 
obrysovým svetlám, ktoré zdôrazňujú jeho 
uhrančivý a agresívny vzhľad veľkého motocykla. 
V záujme vynikajúcej viditeľnosti v noci je tu 
výkonný LED svetlomet umiestnený v strede, 
ktorý prerazí tmu a osvetlí cestu pred vami. 
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 Nie je prekvapením, že odstrojené modely MT Yamaha s dynamickým štýlom a 
vzrušujúcim výkonom prilákali toľko jazdcov na temnú stranu Japonska. Tieto 
stroje sa sústavne vyvíjajú. Prelomový model MT-125 je pripravený priniesť do 
triedy 125 ešte viac výkonu, charakteru a adrenalínu.

Tento vzrušujúci model triedy 125 prináša nový špičkový motor vyhovujúci norme 
EU5, rovnako ako kompaktnú kapotáž s ťažiskom vpredu a agresívny dizajn radu 
MT novej generácie. Pripravte sa na to, že v sebe objavíte temného jazdca. Pretože 
tento ľahký stroj kategórie Hyper Naked zmení váš pohľad na svet.

Tento ľahký športový stroj vychádza z čistej DNA radu MT a je dokonalým úvodom 
do sveta jazdy na motocykloch kategórie Hyper Naked. Zistite, aké to je jazdiť na 
skutočnom majstrovi krútiaceho momentu. A objavte svoju temnú stránku. 

 Výkonný motor s objemom 125 cm3 s VVA 
spĺňajúci požiadavky normy EU5 
 Sofi stikovaný 4-ventilový motor modelu MT-125 
vyhovujúci norme EU5 je chladený kvapalinou 
a vybavený exkluzívnym systémom Yamaha 
Variable Valve Actuation (VVA) s dvoma vačkami 
sacieho ventilu. Táto exkluzívna technológia 
vychádza z modelu R125 a umožňuje špičkovému 
motoru poskytovať vynikajúci špičkový výkon 
spolu s vysokým krútiacim momentom pri nižších 
otáčkach, vďaka čomu je model MT-125 jedným z 
najsilnejších v danej kategórii. 

 Klzná spojka A & S 
 Motor modelu MT-125 je vybavený klznou spojkou 
A&S, ktorá prináša mimoriadnu citlivosť páky 
a umožňuje jednoduché radenie prevodových 
stupňov. Spojka A&S vyžaduje od jazdca menej 
fyzickej sily a okrem toho funguje plynulejšie a 
pomáha predchádzať blokovaniu zadného kolesa – 
poskytuje väčšiu kontrolu nad vaším motocyklom 
radu MT. 

 Odvážna predná časť s dvomi svetlometmi 
 Žiadny iný ľahký stroj nepôsobí v uliciach takým 
výrazným dojmom a nemá taký hrozivý charakter 
ako model MT-125. Jeho agresívna predná časť 
je vybavená hrozivými dvojitými obrysovými 
svetlami, ktoré pôsobia hrozivo ako oči dravca. 
Ultra kompaktný jediný LED svetlomet vyžaruje 
intenzívny svetelný lúč, ktorý vám umožní vidieť a 
byť videní. 

 Moderný a agresívny dizajn kapotáží
 Športovo pôsobiaca kapotáž dodáva stroju 
dynamický vzhľad výrazne ovplyvnený modelmi 
MT s väčšou kapacitou. Charakteristický štýl stroja 
s ťažiskom posunutým dopredu, kompaktnou 
palivovou nádržou a krátkou zadnou časťou 
zdôrazňuje agresívny charakter stroja. A vďaka 
dynamickej polohe pri jazde by ste sa radšej mali 
pripraviť na tú najúžasnejšiu jazdu v danej triede. 

 Cyan Storm 

 Icon Blue   Tech Black 

 MT-125 



 

Temnota predstavuje 
ďalšiu úroveň.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Zadný tlmič otrasov Öhlins STX 46
YA4-67000-00-00

Športový plexi štít
B9T-FSPSC-RK-T1

Ochranný kryt chladiča
B9T-FFLRC-00-00

Samolepky na ráfiky kolies
YME-W0790-RS-IW

Zadný nosič
B04-F48D0-00-00

Kryt zadného sedadla
1WD-F47F0-00-00

Držiak tabuľky EČV
B9T-F16E0-00-00

Samolepka na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

Držiak na zrkadlo
YME-FMIRR-00-00

Frézované stupačky pre jazdca
BK6-FRPEG-00-00

Frézované stupačky pre 
spolujazdca
BK6-FPPEG-00-00

Mäkké bočné tašky
YME-SSBAG-00-10

Kompletný systém titánového 
výfuku pre model MT-125
90798-32705-00

Kompletný systém titánového 
výfuku pre model MT-125
90798-32704-00

Plexi štít
B7D-F61AA-M2-SM

Ľavý chránič motora
B7D-E5421-M3-SB

Pravý chránič motora
B7D-E5411-M3-SB

Samolepka na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

Držiak tabuľky EČV
B6G-F16E0-00-00

Ochranný kryt chladiča
B7D-F1557-MA-ST

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Modul bezdrôtového nabíjania
YME-FWIRE-00-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1018-BU

MT-03 Doplnky MT-125 Doplnky



 



 



  

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Motor
Typ motora 4valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5 4valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5 3valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5

Zdvihový objem 998 cm3 998 cm3 890 cm3

Vŕtanie x zdvih 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 78,0 × 62,1 mm

Kompresný pomer 12.0:1 12.0:1 11.5 : 1

Maximálny výkon 122,0 kW (165,9 k) pri 11 500 ot./min 122,0 kW (165,9 k) pri 11 500 ot./min 87,5 kW (119,0 k) pri 10 000 ot./min

Obmedzená výkonová verzia nie nie A2 verzia obmedzená- 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 ot./min  
A2 verzia odblokovaná- 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 ot./min

Maximálny krútiaci moment 112,0 Nm (11,4 kg-m) pri 9 000 ot./min 112,0 Nm (11,4 kg-m) pri 9 000 ot./min 93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7 000 ot./min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod reťaz reťaz reťaz

Spotreba paliva 6,83 l/100 km 6,83 l/100 km 5.0 L/100km

CO2 emisie 159 g/km 159 g/km 116 g/km

Prívod paliva vstrekovanie paliva vstrekovanie paliva vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond Diamond Diamond

Predný zdvih 24º 24º 25º

Uhol sklonu 102 mm 102 mm 108 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 120 mm 120 mm 130 mm

Zadný zdvih 120 mm 120 mm 122 mm

Predný brzda Hydraulická dvojkotúčová brzda Ø 320mm Hydraulická dvojkotúčová brzda Ø 320mm Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 298 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda Ø 220mm Hydraulická jednokotúčová brzda Ø 220mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm

Predná pneumatika 120/70ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70 ZR17M/C (58W), bezdušová

Zadná pneumatika 190/55ZR17M/C (75W), bezdušová 190/55ZR17M/C (75W), bezdušová 180/55 ZR17M/C (73W), bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2 100 mm 2 100 mm 2 090 mm

Celková šírka 800 mm 800 mm 795 mm

Celková výška 1 165 mm 1 165 mm 1 190 mm

Výška sedadla 835 mm 835 mm 825 mm

Rázvor kolies 1 405 mm 1 405 mm 1 430 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 135 mm 140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 214 kg 212 kg 190 kg

Objem palivovej nádrže 17 l 17 l 14 l

Objem olejovej nádrže 4,90 l 4,90 l 3,50 l



 

MT-09 MT-07 MT-03

Motor
Typ motora 3valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5 2valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5 2valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5

Zdvihový objem 890 cm3 689 cm3 321 cm3

Vŕtanie x zdvih 78,0 × 62,1 mm 80.0 x 68.6 68.0 x 44.1

Kompresný pomer 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 87,5 kW (119,0 k) pri 10 000 ot./min 54,0 kW (73,4 k) pri 8 750 ot./min 30,9 kW (42.0PS) pri 10 750 ot./min

Obmedzená výkonová verzia A2 verzia obmedzená - 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 ot./min  
A2 verzia odblokovaná - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 ot./min

35,0kW nie

Maximálny krútiaci moment 93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7 000 ot./min 67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6 500 ot./min 29,6 Nm (3.0 kg-m) pri 9 000 ot./min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod reťaz reťaz reťaz

Spotreba paliva 5.0 L/100 km 4,2 l/100km 3,81 l/100 km

CO2 emisie 116 g/km 98 g/km 89 g/km

Prívod paliva vstrekovanie paliva vstrekovanie paliva vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond Diamond Diamond

Predný zdvih 25º 24º50 25º

Uhol sklonu 108 mm 90mm 95mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predný zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 122 mm 130 mm 125 mm

Predný brzda Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 298 mm Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 298 mm Hydraulická kotúčová, Ø298 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, Ø 245 mm Hydraulická, jednokotúčová, Ø245 mm Hydraulická, jednokotúčová, Ø220 mm

Predná pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70 ZR 17M/C(58W) (bezdušová) 110/70-17M/C (54H) bezdušová

Zadná pneumatika 180/55 ZR17M/C (73W), bezdušová 180/55 ZR 17M/C(73W) (bezdušová) 140/70-17M/C (66H) bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2 090 mm 2 085 mm 2 090 mm

Celková šírka 795 mm 780 mm 745 mm

Celková výška 1 190 mm 1 105 mm 1 035 mm

Výška sedadla 825 mm 805 mm 780 mm

Rázvor kolies 1 430 mm 1 400 mm 1 380 mm

Minimálna svetlá výška 140 mm 140 mm 160 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 189 kg 184 kg 168 kg

Objem palivovej nádrže 14 l 14 l 14 l

Objem olejovej nádrže 3,50 l 3,0 l 2,40 l



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
MT-125

Motor
Typ motora 1valec, 4taktný, 4 ventilový, kvapalinou chladený, DOHC, Euro5

Zdvihový objem 124 cm3

Vŕtanie x zdvih 52,0 x 58,6 mm

Kompresný pomer 11.2 : 1

Maximálny výkon 11,0 kW pri 10 000 ot./min

Obmedzená výkonová verzia nie

Maximálny krútiaci moment 11,5 Nm pri 8 000 ot./min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini

Typ spojky mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI

Systém štartovania Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod reťaz

Spotreba paliva 2.1 L/100 km

CO2 emisie 47 g/km

Prívod paliva vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond

Predný zdvih 26º

Uhol sklonu 95 mm

Systém predného odpruženia Obrátená teleskopická vidlica, Ø 41 mm

Systém zadného odpruženia kyvná

Predný zdvih 130 mm

Zadný zdvih 110 mm

Predný brzda Hydraulická, jednokotúčová, Ø 292 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, Ø 220 mm

Predná pneumatika 100/80-17M/C 52S

Zadná pneumatika 140/70-17M/C 66S

Rozmery
Celková dĺžka 1 960 mm

Celková šírka 800 mm

Celková výška 1 065 mm

Výška sedadla 810 mm

Rázvor kolies 1 325 mm

Minimálna svetlá výška 160 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 142 kg

Objem palivovej nádrže 11 litrov

Objem olejovej nádrže 1,05 litra



 



 

Kolekcia MT

Každý motocykel triedy Hyper Naked 
disponuje okamžitým krútiacim momentom, 
temnou dušou a odľahčenou svižnosťou už 
v štandardnej výbave.  
 
Kolekcia MT má spoločnú DNA so strojmi 
triedy Hyper Naked: Japonské trendy 
vyznačujúce sa majstrovstvom a mestským 
štýlom prinášajú aj vysoký výkon. 
 
Spoznajte temnú stránku Japonska.

MT Tričko 
B21-MT101-B0 



 

MT Bunda 
A22-MT101-B0  

MT Tričko 
B22-MT113-F0  

MT Mikina  
B22-MT204-F0  

MT Mikina 
B22-MT103-F0



Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť. 



 

MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazdu na novú úroveň!

Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne 
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo 
pre mobily so systémami iOS aj Android, 
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje 
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku 
motocykla alebo skútra vlastnia.

S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci 
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje 
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu, 
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či 
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac 
potešenia.

Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými 
používateľmi aplikácie MyRide alebo na 
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať 
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti 
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá, 
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť 
s celosvetovou komunitou vášnivých 
motocyklov.



 





 

Buďte šikovní. Buďte 
inteligentní.

Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha 
odporúčame vždy používať originálne diely 
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely 
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú 
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné 
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť 
s pocitom úplnej istoty.

Ak pri servise využijete služby ofi ciálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

Naši technici sú pravidelne školení v rámci 
programu Yamaha Technical Academy, vďaka 
čomu majú odborné vedomosti a komplexné 
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho 
stroja značky Yamaha v dokonalom stave. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny predajca značky Yamaha alebo ich 
nájdete na našej webovej lokalite.



  

Kvapalná súčasť motora

V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši 
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov 
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu 
voči značke sme vyvinuli rad produktov na 
mazanie a údržbu Yamalube.

Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú 
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je 
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak 
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte 
ten skutočný rozdiel.

Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete 
ho neustále používať, si budete môcť byť istí, 
že váš motor bude mať potenciál fungovať 
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a 
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od 
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame 
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad, 
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom 
stave. Miestny predajca produktov Yamaha 
vám poradí s výberom najlepšieho produktu 
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež 
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.
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 www.yamaha-motor.sk 

 Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, 
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre zobrazujú profesionálnych jazdcov v 
akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špecifi kácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie 
získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha. 

 Sledujte nás: 

 Predajca 

 Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Slovensko
Info_general@yamaha-motor.sk


