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DARK
The dark side of Japan

Uvedením ikonického modelu MT-09 v roku 
013 začala spoločnosť Yamaha úplne novú 

éru vo svete motocyklov. Filozo a temnej 
stránky aponska Dark Side of apan  si 
dnes získala široké uznanie a tvorí jadro 
zväčšujúcej sa komunity jazdcov. Symbolizuje 
silné spojenie s japonskými koreňmi 
spoločnosti Yamaha a predstavuje naše 
základné hodnoty vzrušenia a úžasného, 
skvelého výkonu, pričom 

oslavuje nekonvenčnosť jazdcov na modeloch 
MT ako skutočných majstrov krútiaceho 
momentu Masters of Tor ue  MT . 
 

 roku 0 0 sa spoločnosť Yamaha rozhodla 
posunúť agresívny imidž cestného stroja 
MT na novú úroveň vďaka novým modelom 
MT-03 a MT-1 . Nový model MT-03 má 
dravú prednú časť s dvomi svetlometmi, je 
vybavený novou obrátenou vidlicou a 

upravenou palivovou nádržou so širokým 
pro lom. zrušujúci model MT-1  je 
jedinečný a prináša nový špičkový motor, 
rovnako ako kompaktnú kapotáž s ťažiskom 
vpredu a agresívny vzhľad radu MT novej 
generácie.  
 
Spoznajte temnú stránku aponska.  
Má ten správny šmrnc.

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_SK-SK_PRINT   3 01.04.2020   13:54:53



 

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_SK-SK_PRINT   4 01.04.2020   13:54:53



 

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_SK-SK_PRINT   5 01.04.2020   13:54:54



 

s  temn t

Yamaha_2020_DL1_MC_HN_SK-SK_PRINT   6 01.04.2020   13:54:55



€ 15.490,00

 Prichádza nová vlna temnoty  keď raz pocítite 
celkovú silu výkonu modelu MT-10 SP, okamžite 
spoznáte, že ste skutočne vstúpili do temnej 
stránky aponska.

Táto špeciálna verzia modelu MT-10 disponuje 
elektronickým pretekárskym odpružením 
značky hlins, ktoré poskytuje najvyššiu možnú 
úroveň riadenia, exkluzívnym plnofarebným 
prístrojovým panelom TFT a špeciálnymi 
pretekárskymi farbami.

Systém kontroly trakcie, klzná spojka 
A S a systém rýchleho radenia poskytujú 
technol giu potrebnú na maximálne využitie 
ohromného výkonu motora s objemom 998 cm3 
a silný lineárny krútiaci moment v kombinácii 
s výnimočnou svižnosťou podvozka robia z tohto 
motocykla neprekonateľný model radu Hyper 
Naked. Yamaha MT-10 SP  Rýchlosť temnoty. 
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Plne nastaviteľné elektronické 
pretekárske odpru enie E S  značky 
Öhlins
Krátky rázvor modelu MT-10 SP je vybavený 
plne nastaviteľným elektronickým pretekárskym 
odpružením hlins. ďaka schopnosti 
automaticky sa prisp sobiť meniacim sa povrchom 
cesty a jazdným podmienkam vám toto adaptívne 
odpruženie umožňuje získať najvyššie možné 
úrovne kontroly riadenia počas zrýchľovania, 
brzdenia a jazdy v zákrutách.

LCD displej s tenkovrstvovým 
tranzistorom T T
Na podčiarknutie svojej pozície najlepšieho 
modelu radu Hyper Naked sa model MT-10 SP 
dodáva v plnej výbave s najnovším prístrojovým 
panelom LCD s tenkovrstvovým tranzistorom 
TFT . Tento vysokopokročilý dizajn patrí 

technologicky medzi najlepšie meracie prístroje 
vo svojej triede a je vybavený plnofarebným 
multifunkčným displejom s komplexným 
rozsahom informácií.

Elektronická technológia riadenia
 záujme dosiahnutia najvyššej miery kontroly 

jazdca nad strojom využíva model MT-10 
elektronické ovládanie plynu Yamaha YCC-T  
spoločne so systémom tempomatu použiteľným 
pri rýchlostiach nad 0 km h. Na optimalizáciu 
v r znych podmienkach ponúka systém D-MODE 
značky Yamaha tri r zne režimy prevádzky výkonu 
motora pre pomalé, štandardné a rýchle jazdenie.

Štvorvalcový motor CP4  s krí ovým 
kľukovým hriadeľom
Radový štvorvalcový motor s objemom 998 cm3 
je vybavený nasávacím, výfukovým a palivovým 
systémom, ktoré prispievajú k mimoriadnemu 
výkonu modelu MT-10 SP pri nízkych až stredných 
otáčkach. ďaka nerovnomerným intervalom 
zapaľovania v hodnotách 70   180   90   
180  ponúka tento strhujúci motor s krížovým 
kľukovým hriadeľom lineárny krútiaci moment 
s okamžitou odozvou.

Systém kontroly trakcie TCS  systém 
rýchleho radenia SS  klzná spojka A S
Prepínateľný systém kontroly trakcie TCS  
modelu MT-10 SP má tri úrovne regulácie, 
ktoré zabezpečujú plynulý kontakt s vozovkou 
v r znych podmienkach. Systém rýchleho radenia 

SS  umožňuje bezspojkové radenie vyšších 
prevodových stupňov pri plnom výkone a klzná 
spojka A S poskytuje precíznu kontrolu počas 
zrýchľovania a spomaľovania.

rátky  4  mm rázvor pre dokonalú 
svi nos
Kompaktný a ľahký podvozok modelu MT-10 
SP vychádza z konštrukcie oceneného modelu 
YZF-R1.  záujme dosiahnutia výnimočnej 
svižnosti spojenej s ľahkým a neutrálnym 
riadením má nový líder vo svojej triede dokonale 
vyladenú geometriu a mimoriadne krátky rázvor 
s d žkou len 1 400 mm  vďaka čomu je jedným 
z najkompaktnejších modelov v triede do 
1 000 cm3.

zpriamená poloha pri jazde a  a isko 
vpredu

ďaka vzájomnému usporiadaniu riadidiel, 
sedadla a stupačiek je jazdec počas jazdy mierne 
naklonený dopredu, čo mu umožňuje naplno 
využiť lineárny krútiaci moment. Dynamický 
vzhľad vznikajúci umiestnením ťažiska vpredu 
na najprepracovanejšom modeli radu Hyper 
Naked umocňuje ešte kompaktná bočná kapotáž 
s rúrovitými krytmi a široký kryt palivovej nádrže.

ahký hliníkový hlavný rám Deltabox
Tento špičkový model radu Hyper Naked má ľahký 
hliníkový hlavný rám Deltabox a mimoriadne dlhú 
kyvnú vidlicu s optimálnym vyvážením odolnosti 
a tuhosti. Konštrukcia odvodená od modelu 
YZF-R1 ponúka najspoľahlivejšie riadenie vo svojej 
triede s optimálnou stabilitou jazdy v priamom 
smere a svižnou ľahkosťou.
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 ýkon. Krútiaci moment. Svižnosť. MT-10 je presne to, na čo ste čakali. e 
s prehľadom najvýkonnejším modelom radu Hyper Naked v bec. A práve nastal 
čas, aby ste spoznali ešte dokonalejšiu tvár temnoty.

Najazdili ste toho veľa. Presne viete, čo chcete. Seri zny výkon s precíznym 
ovládaním v ostrých zákrutách. K tomu prirodzenú ergon miu, vďaka ktorej 
m žete jazdiť kdekoľvek, na akejkoľvek ceste. Osedlajte lúč temnoty s modelom 
MT-10.

ďaka pohonu motorom s krížovým kľukovým hriadeľom a objemom 998 cm3 
usp sobeným pre mohutnejší krútiaci moment pri nízkych až stredných otáčkach  
a odľahčenému hliníkovému podvozku Deltabox s mimoriadne krátkym rázvorom 
a prirodzenou polohou pri jazde  je model MT-10 dokonalým stelesnením výkonu 
s najsvižnejším a najprecíznejším riadením vo svojej triede. 

 Štvorvalcový motor CP4 s krí ovým 
kľukovým hriadeľom 
Kvapalinou chladený radový štvorvalcový motor 
s objemom 998 cm  je vybavený nasávacím, 
výfukovým a palivovým systémom, ktoré 
prispievajú k mimoriadnemu výkonu pri nízkych 
až stredných otáčkach. ďaka nerovnomerným 
intervalom zapaľovania v hodnotách 70   
180   90   180  ponúka tento strhujúci motor 
s krížovým kľukovým hriadeľom lineárny krútiaci 
moment s okamžitou odozvou a precíznym 
ovládaním. 

 zpriamená poloha pri jazde a  a isko 
vpredu 
 ďaka vzájomnému usporiadaniu riadidiel, 
sedadla a stupačiek je jazdec počas jazdy mierne 
naklonený dopredu, čo mu umožňuje naplno 
využiť lineárny krútiaci moment. Dynamický 
vzhľad vznikajúci umiestnením ťažiska vpredu na 
najprepracovanejšom modeli radu MT umocňuje 
ešte kompaktná bočná kapotáž s rúrovitými 
krytmi a široký kryt palivovej nádrže. 

 Systém kontroly trakcie TCS  systém 
rýchleho radenia SS  klzná spojka A S 
 Prepínateľný systém kontroly trakcie TCS  
modelu MT-10 má tri úrovne regulácie, ktoré 
zabezpečujú plynulý kontakt s vozovkou 
v r znych podmienkach. Systém rýchleho radenia 

SS  umožňuje bezspojkové radenie vyšších 
prevodových stupňov pri plnom výkone a klzná 
spojka A S poskytuje precíznu kontrolu počas 
zrýchľovania a spomaľovania. 

 Elektronická technológia riadenia 
  záujme dosiahnutia najvyššej miery kontroly 
jazdca nad strojom využíva model MT-10 
elektronické ovládanie plynu Yamaha YCC-T  
spoločne s jednoducho nastaviteľným systémom 
tempomatu uplatniteľným pri rýchlostiach nad 

0 km h. Systém Yamaha D-MODE optimalizuje 
fungovanie v r znych podmienkach vďaka trom 
režimom prevádzky motora  1 -voltová zásuvka 
s jednosmerným prúdom zase umožní nabíjať 
r zne príslušenstvo. 

 13.090,00

 ce Fluo 

 con Blue  Tech Black 

 MT-10 
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Cesta temnotou
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€ 14.090,00

 Do najvýkonnejšieho modelu radu Hyper Naked, aký sme kedy skonštruovali, sme 
pridali niekoľko špeciálne vyvinutých prvkov, ktoré vám umožnia jazdiť ešte tvrdšie 
a rýchlejšie.

Model MT-10 Tourer Edition disponuje mohutným krútiacim momentom 
a precíznym ovládaním v ostrých zákrutách revolučného modelu MT-10. ahké 
bočné kufre dodajú vášmu životnému štýlu funkčnosť, kým podpora GPS umožňuje 
inštaláciu satelitnej navigácie. Tento nekapotovaný motocykel s objemom 998 cm  
a krátkym rázvorom vybavený vysokým štítom, pohodlným sedadlom a chráničmi 
hánok je viac ako pripravený na dlhé trasy.

MT-10 Tourer Edition. Pretože cesta je všetkým. 

 Vybavenie na cesty poskytujúce pohodlie 
a funkčnos  
 Ten správny motocykel spoznáte, ak sa vďaka 
nemu dostanete rýchlo do cieľa. ďaka vysokému 
štítu, pohodlnému sedadlu a chráničom hánok 
m žete jazdiť na dlhšie vzdialenosti bez pocitu 
námahy. Bočné kufre zvyšujú funkčnosť tohto 
radikálneho motocykla triedy Hyper Naked 
a podpora GPS je pripravená na voliteľnú satelitnú 
navigáciu TomTom. 

 Systém kontroly trakcie (TCS), systém 
rýchleho radenia (QSS), klzná spojka A&S 
 Prepínateľný systém kontroly trakcie TCS  
modelu MT-10 Tourer Edition má tri úrovne 
regulácie, ktoré zabezpečujú plynulý kontakt 
s vozovkou v r znych podmienkach. Systém 
rýchleho radenia SS  umožňuje bezspojkové 
radenie vyšších prevodových stupňov pri plnom 
výkone a klzná spojka A S poskytuje precíznu 
kontrolu počas zrýchľovania a spomaľovania. 

 Elektronická technológia riadenia 
  záujme dosiahnutia najvyššej miery kontroly 
jazdca nad strojom využíva model MT-10 Tourer 
Edition elektronické ovládanie plynu Yamaha 
YCC-T  spoločne s jednoducho nastaviteľným 

systémom tempomatu uplatniteľným pri 
rýchlostiach nad 0 km h. Systém D-MODE 
optimalizuje fungovanie v r znych podmienkach 
vďaka trom režimom prevádzky motora  
1 -voltová zásuvka s jednosmerným prúdom zase 
umožní nabíjať r zne príslušenstvo. 

 Štvorvalcový motor CP4  s krí ovým 
kľukovým hriadeľom 
 odou chladený radový štvorvalcový motor 
s objemom 998 cm  odvodený z modelu YZF-R1 
je vybavený nasávacím, výfukovým a palivovým 
systémom, ktoré prispievajú k mimoriadnemu 
výkonu pri nízkych až stredných otáčkach. 

ďaka nerovnomerným intervalom zapaľovania 
v hodnotách 70   180   90   180  ponúka tento 
strhujúci motor s krížovým kľukovým hriadeľom 
lineárny krútiaci moment s okamžitou odozvou 
a precíznym ovládaním. 

 MT-10 Tourer Edition pozostáva z motocykla Yamaha MT-10 a je rozšírený o set originálnych doplnkov Yamaha, ktorý sa skladá z ľahkých bočných tašiek, GPS držiaku, zvýšeného plexi štítu, komfortného 
sedadla a ochranných krytov páčok a rukovätí predávaný o  ciálnym predajcom značky Yamaha. 

 ce Fluo 

 con Blue  Tech Black 
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 MT-10 Tourer Edition 
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Titánový nasúvací tlmič výfuku
90798-34001-00

Frézovaná brzdová páčka
1RC-F3922-10-00

Komfortné sedadlo
B67-247C0-01-00

Nastavovač reťaze
B67-FCHAD-00-00

Balík Sport MT-10

Ak chcete posunúť svoj motocykel MT-10 na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky balíka Yamaha Sport sú tou správnou 
cestou. Balík Sport, ktorý sa skladá z nasúvacieho titánového tlmiča výfuku, plexi štítu, nálepky na nádrž, držiaka poznávacej značky 
a predných a zadných LED smeroviek, dodáva vášmu motocyklu MT-10 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší štýl. K dispozícii u vášho 
predajcu značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo ochotne namontuje na váš motocykel. 

MT-10
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykel. 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.

Frézovaný kryt reťazového kolesa
B67-FFSPC-00-00

Držiaky na zadný stojan
2CR-F71A0-00-00

Plný kryt chladiča
B67-FRADC-10-00

Chránič chladiča oleja
B67-FCPTE-00-00

Držiak na poznávaciu značku
B67-FLPH0-00-00

Frézovaná spojková páka
B67-F3912-00-00

Zvýšenie riadidiel
B67-FHBRS-00-00

Chránič reťaze
B67-FCHNC-00-00

Držiaky na bočné tašky
B67-FSSBS-00-00

Frézované koncovky riadidiel
B67-FHBED-00-00

Pätka na bočný stojan
B67-FSTE -00-00

Ochranná nálepka na nádrž
B67-FTPAD-00-00

Športový plexi štít
B67-F83J0-01-00

Chránič prednej osky
B67-FFA P-00-00

Chránič zadnej osky
B67-FRA P-00-00

Súprava chráničov hánok
B67-F85F0-10-00

Plexi štít
B67-F83M0-00-00

Zadný nosič
1RC-248D0-02-00

avý chránič kľukovej skrine
B67-FCLCP-00-00

0L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

39 l vrchný kufor City
S-F84A8-00-00

Pravý chránič kľukovej skrine
B67-FCRCP-00-00

GPS držiak
1RC-234A0-11-00

Stredová matica riadidiel
B67-FYNUT-00-00
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Vyzvite temnotu
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€ 9.890,00

 Sily, ktoré p sobia v temnej stránke 
aponska, nikdy nem žu zastať na mieste. 

Náš exkluzívny model MT-09 SP je unikátny 
model radu Hyper Naked, ktorý sa zaraďuje 
k najpredávanejšiemu sortimentu spoločnosti 
Yamaha. S prémiovými parametrami a farbami 
inšpirovanými pretekárskymi motocyklami ide 
o neprekonateľný trojvalec MT.

Model MT-09 vybavený úplne nastaviteľným 
zadným tlmičom hlins prenáša zážitky 
s riadením v rade Hyper Naked do nového 
sveta. Špeciálne vybavenie zah ňa nastaviteľné 
vidlice a čierne prístroje s čiernymi ovládačmi 
na riadidlách, ako aj modré kolesá a sedadlo 
prešívané modrou niťou.

Tento vysokovýkonný nekapotovaný motocykel 
s farebnou schémou Silver Blu Carbon 
inšpirovanou modelom MT-10 SP je skutočne 
výnimočný stroj. MT-09 SP  yzvite temnotu. 

 MT-09 SP 
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Zadný tlmič Öhlins a nastaviteľné vidlice
 modeli MT-09 SP sa používa úplne nastaviteľný 

zadný tlmič hlins špičkovej kvality vybavený 
diaľkovou reguláciou, ktorá umožňuje rýchle 
a jednoduché nastavenie podvozka. Nastaviteľné 
vidlice zlatej farby vám umožňujú jemnú úpravu 
parametrov tlmenia a kompresie a zabezpečujú 
zlepšenú manévrovateľnosť.

Systém rýchleho radenia/klzná spojka 
A&S
Systém rýchleho radenia SS  poskytuje hladšie 
a rýchlejšie radenie vyšších prevodových stupňov 
a umožňuje vám naplno využiť lineárny krútiaci 
moment modelu MT-09 SP. Tento dynamický 
model radu Hyper Naked je taktiež vybavený 
klznou spojkou A S, ktorá poskytuje väčšiu 
stabilitu podvozka pri rýchlom radení nižších 
prevodových stupňov pred vjazdom do zákruty.

Agresívna dvojica LED svetlometov
Model MT-09 SP je vybavený zostavou dvojitých 
svetlometov s agresívnym štýlom, ktorá dodáva 
tomuto najpredávanejšiemu modelu radu Hyper 
Naked ešte nebezpečnejší vzhľad. nšpirovali sme 
sa naším špičkovým modelom MT-10 SP a vybavili 
sme túto dvojicu skosených svetlometov štyrmi 
LED žiarovkami a dvomi polohovými LED svetlami.

Exkluzívna farebná schéma
Povrchová úprava s exkluzívnou farebnou 
schémou Silver Blu Carbon, ktorá je inšpirovaná 
modelom MT-10 SP, najlepším vo svojej triede, 
podčiarkuje prémiové parametre modelu 
MT-09 SP. K ďalším špeciálnym prvkom patria 
modré kolesá s 10 lúčmi s gra kou SP, ako aj 
čierne prístroje, čierne ovládače na riadidlách 
a jedinečné sedadlo s modrým prešívaním.

Trojvalcový motor CP3 s objemom 
847 cm3 s mohutným krútiacom 
momentom
Ak raz vyskúšate silu trojvalcového motora 
CP3  s objemom 847 cm3 modelu MT-09 SP, 

s krížovým kľukovým hriadeľom a mohutným 
krútiacim momentom, pohltí vás jeho okamžitý 
lineárny krútiaci moment, vďaka ktorému je 
najvzrušujúcejším motocyklom vo svojej kateg rii. 
Motor sa dodáva s prepracovaným a vylepšeným 
výkonom a je v úplnom súlade s normou EU4.

Agilné riadenie
Kľúčovým prvkom vynikajúcej manévrovateľnosti 
a agility modelu MT-09 SP je použitie 
kompaktného hliníkového rámu a kyvnej vidlice, 
ktoré využívajú motor CP3 ako nosný diel. ďaka 
odľahčenému podvozku a vyváženej hmotnosti 
je tento multifunkčný model radu Hyper Naked 
jedným z najsvižnejších motocyklov vo svoje 
triede.

Špeciálny prístrojový panel LCD
Na rozdiel od väčšiny motocyklov tejto triedy 
špeciálny prístrojový panel LCD modelu MT-
09 SP zobrazuje biele informácie na čiernom 
pozadí, čo zabezpečuje vyššiu prehľadnosť počas 
jazdy cez deň. Okrem praktických výhod tento 
vysokokvalitný panel zdokonaľuje p sobivý vzhľad 
motocykla, ktorý je jednotkou vo svojej triede.

Elektronická technológia riadenia
ylepšená elektronická technol gia riadenia 

modelu MT-09 SP sa dokáže rýchlo prisp sobiť 
r znym jazdným situáciám a povrchom cesty. 
Trojpolohová funkcia D-MODE vám umožňuje 
nastaviť mierny až agresívny výkon motora, 
pričom sa v prípade potreby aktivuje systém 
kontroly trakcie TCS  a systém ABS, ktoré vám 
poskytujú vysoké úrovne riadenia motocykla.
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 Z motocykla, ktorý všetko zmenil, sa vyvinul ešte svižnejší a technologicky 
pokročilejší model radu Hyper Naked. Cieľom tohto dynamického modelu MT-09 
je inšpirovať dnešnú generáciu jazdcov, ktorí vyhľadávajú vzrušenie, ako žiaden iný 
motocykel v jeho triede.

Prvý dojem je najd ležitejší a vďaka svojej ohurujúcej tvári s dvojicou LED 
svetlometov zvýrazňujúcej jeho agresívny štýl púta model MT-09 pozornosť. 
Predné krídla a bočné rebrá chladiča dodávajú tomuto motocyklu výnimočne ostrý 
vzhľad  a nekompromisný štýl tohto motocykla sme posilnili kratšou zadnou 
časťou.

ďaka svojmu radikálnemu vzhľadu, precíznej kapotáži a vyšším technickým 
parametrom je táto nezastaviteľná sila pripravená posunúť vašu skúsenosť z jazdy 
na modeloch radu Hyper Naked na vyššiu úroveň. 

 Agresívna dvojica LED svetlometov 
 Model MT-09 je vybavený zostavou dvojice 
svetlometov s agresívnym štýlom, ktorá dodáva 
tomuto najpredávanejšiemu modelu radu Hyper 
Naked ešte nebezpečnejší vzhľad. nšpirovali sme 
sa naším špičkovým modelom MT-10 a vybavili 
sme túto dvojicu skosených svetlometov štyrmi 
žiarovkami LED a dvomi polohovými LED svetlami. 

 otor CP3 s mohutným krútiacim 
momentom v súlade s normou E 4 
 Ak raz vyskúšate silu trojvalcového motora 
CP3  s objemom 847 cm3, krížovým 

kľukovým hriadeľom a mohutným krútiacim 
momentom, pohltí vás jeho okamžitý základný 
a lineárny krútiaci moment, vďaka ktorému je 
najvzrušujúcejším motocyklom vo svojej kateg rii. 
Motor sa dodáva s prepracovaným a vylepšeným 
výkonom a je v úplnom súlade s normou EU4. 

 Systém rýchleho radenia/klzná spojka 
A&S 
 Systém rýchleho radenia SS  typu YZF-R1 
poskytuje hladšie a rýchlejšie radenie vyšších 
prevodových stupňov a umožňuje vám naplno 
využiť základný a lineárny krútiaci moment 
modelu MT-09. Tento dynamický model radu 
Hyper Naked je taktiež vybavený klznou spojkou 
A S, ktorá poskytuje väčšiu stabilitu podvozka pri 
rýchlom radení nižších prevodových stupňov pred 
vjazdom do zákruty. 

 Plne nastaviteľné vidlice 
 41 mm obrátené predné vidlice motocykla sme 
vylepšili pridaním funkcie tlmenia pri kompresii 
a zvýšili tak športový potenciál modelu MT-09. 
Aby sme zvýšili výkon odpruženia a získali širší 
rozsah nastaviteľnosti, funkcie sme oddelili, 
pričom vidlica v pravej časti je vybavená funkciou 
tlmenia pri kompresii a vidlica v ľavej časti je 
vybavená funkciou tlmenia pri rozťahovaní tlmiča. 

 8.890,00

 ce Fluo 

 con Blue  Tech Black 

 MT-09 
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MT-09 Doplnky

Kompletný výfukový systém 
s titánovým tlmičom výfuku
90798-32404-00

Bočné kryty chladiča
BS2-FRADS-C0-00

Chránič reťaze
BS2-F2311-00-00

Frézované stupačky pre jazdca 
Touring
2PP-FRFPG-00-00

Balík Sport MT-09

Ak chcete posunúť svoj motocykel MT-09 na 
vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky 
balíka Yamaha Sport sú tou správnou cestou. 
Balík Sport sa skladá z plexi štítu, nálepky na 
nádrž, držiaka poznávacej značky a predných 
a zadných LED smeroviek. Poskytuje vášmu 
motocyklu MT-09 ešte agresívnejší vzhľad 
a ostrejší štýl. K dispozícii u vášho predajcu 
značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne 
príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
motocykel. 

Balík Urban MT-09

Nič iné vás neprepraví lepšie ako MT-09. 
Starostlivo vybrané príslušenstvo balíka 
Yamaha Urban je navrhnuté tak, aby vám ešte 
viac spríjemnilo každodennú jazdu do mesta. 
Balík MT-09 Urban sa skladá z 39-litrového 
vrchného kufra so zadným nosičom, športového 
plexi štítu, zásuvky USB na jednosmerný prúd 
a súpravy zámkov. K dispozícii u vášho predajcu 
značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne 
príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
motocykel. 

MT-09
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykel. 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.

Kryt výfuku v štýle MotoGP
BS -FMGPE- C- R

Nastaviteľné stupačky jazdca
BS2-F8110-00-00

Plexi štít
BS2-261C0-00-00

Držiak E  
BS -F16E0-10-00

Spodný držiak evidenčného čísla
BS -FL LP-H0-00

Frézovaný kryt reťazového kolesa
BS2-FFSPC-01-00

Frézovaná brzdová páčka
1RC-F3922-10-00

Stupačky spolujazdca
1 S-F 743-00-00

Mriežkové kryty nasávania vzduchu
BS2-F2837-00-00

Frézovaná spojková páčka
1RC-F3912-00-00

Krytka na nalievací otvor oleja
PP-FE0LC-00-00

Frézované koncovky riadidiel
B67-FHBED-00-00

Chrániče motora
1RC-211D0-01-00

Ploché sedadlo
1RC-247C0-41-00

Ploché sedadlo  klasický vzhľad
1RC-247C0-31-00

Súprava hmlových svetiel LED
BS2-854A3-00-00

Športový plexi štít
BS2-F6234-20-00

Pohodlné dizajnové sedadlo
BS2-247C0-00-00

Podkova na montáž tankvaku
YME-FTBAG-RG-00

Kryty rukovätí
1RC-285F0-10-00

Stredová matica riadidiel
BS -FYNUT-00-00

Rozšírená pätka na stojan
1RC-F7311-00-00

Nastavovač riadidiel
BS2-FHBRS-00-00

Ochranné nálepky nádrže
BS2-FPA40-00-00
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€ 6.390,00

 Model MT-07 inšpirovaný temnou stránkou aponska narobil v celej Eur pe 
poriadny prievan.  súčasnosti je jedným z najpredávanejších motocyklov od 
spoločnosti Yamaha všetkých čias. Niet sa čomu čudovať, že si toľko jazdcov 
vybralo práve tento vzrušujúci model z radu Hyper Naked.

Kompaktný radový dvojvalec s objemom 689 cm3 založený na  lozo  i krížového 
hriadeľa  poskytuje p sobivý lineárny krútiaci moment na ohurujúce zrýchlenie 
s výnimočnou úspornosťou.

Kapotáž a ostrejšie nasávanie vzduchu zd razňujú charakteristické črty radu 
MT, pričom sedadlo zlepšuje polohu pri jazde. ďaka zdokonalenému prednému 
a zadnému odpruženiu bude kompaktný tubulárny podvozok modelu MT-07 
jazdiť presne tam, kam ho nasmerujete, a prenesie vás priamo do temnej stránky 
Japonska. 

 adový dvojvalcový motor s objemom 
8  cm3 a krí ovým kľukovým hriadeľom 

 ýnimočný charakter modelu MT-07 dodáva 
predovšetkým radový dvojvalcový motor 
s objemom 689 cm3, ktorý bol vyvinutý v súlade 
s   lozo  ou krížového hriadeľa  spoločnosti 
Yamaha. ďaka nerovnomernému intervalu 
zapaľovania vytvára 70-stupňový kľukový hriadeľ 
intenzívne vzrušenie zo zrýchlenia a vynikajúcej 
trakcie, kým mohutný lineárny krútiaci moment 
zaručuje výnimočný výkon. 

 Pohotový výkon v dostupnej a úspornej 
forme 
 ďaka kvapalinou chladenému motoru, 
odľahčenému chrbticovému rámu a modernému 
dizajnu kapotáží sa model MT-07 stáva nesmierne 
všestranným obnaženým motocyklom, ktorý 
úspešne kombinuje pohotový výkon s dostupnou 
cenou a výnimočne úspornou spotrebou   skrátka 
ideálnym motocyklom pre novších aj skúsenejších 
jazdcov. 

 yvinutý pre ideálny p itok z jazdy 
 Tento výnimočný prírastok do radu Hyper Naked 
bol zvlášť navrhnutý tak, aby ponúkol nielen 
najintenzívnejší možný p žitok z jazdy, ale aj 
pocit bezprostrednej kontroly nad motocyklom. 
Rozmery podvozka a rozloženie hmotnosti boli 
precízne navrhnuté tak, aby ešte zintenzívnili 
nadšenie zo zrýchlenia a vodič sa mohol 
s motocyklom dokonale stotožniť. 

 ahký a tíhly rúrkový chrbticový rám 
 Na dosiahnutie ešte lepšej manévrovateľnosti 
a nesmiernej svižnosti využíva model MT-07 ľahký 
a štíhly chrbticový typ oceľového rámu, v ktorom 
nový motor p sobí ako nosný diel.  kombinácii 
s kompaktným rázvorom a zdokonalenými 
systémami závesu je tento pevný a odľahčený 
podvozok zárukou pohotovej a vzrušujúcej jazdy. 

 ce Fluo 

 con Blue  Tech Black 
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MT-07 Doplnky

Kompletný výfukový systém 
s titánovým tlmičom výfuku
90798-32602-00

Krytky na rám
1WS-F2211-00-00

Zadný nosič
B4C-F48D0-00-00

Ochranné nálepky na nádrž
B4C-FTNKP-00-00

Balík Sport MT-07

Ak chcete posunúť svoj motocykel MT-07 na 
vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky 
balíka Yamaha Sport sú tou správnou cestou. 
Balík Sport sa z plexi štítu, ochrannej nálepky 
nádrže, držiaka poznávacej značky a predných 
a zadných LED smeroviek. Poskytuje vášmu 
motocyklu MT-07 ešte agresívnejší vzhľad 
a ostrejší štýl. K dispozícii u vášho predajcu 
značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne 
príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
motocykel. 

Balík Urban MT-07

Nič iné vás neprepraví lepšie ako MT-07. 
Starostlivo vybrané príslušenstvo balíka 
Yamaha Urban je navrhnuté tak, aby vám ešte 
viac spríjemnilo každodennú jazdu do mesta. 
Balík MT-07 Urban sa skladá z 39-litrového 
vrchného kufra so zadným nosičom, športového 
plexi štítu a zásuvky USB na jednosmerný prúd. 
K dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, 
ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo 
ochotne namontuje na váš motocykel. 

MT-07
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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.

Súprava chrániča hánok MT
1WS-F85F0-00-02

Vysoké sedadlo
B4C-247C0-00-00

Športový plexi štít
B4C-F83M0-01-00

Bočné kryty chladiča
B4C-FRSCV-00-00

Krytka nádobky na chladiacu 
kvapalinu
1WS-F2172-00-00

Nastavovače na zadnú vidlicu
1WS-F5389-00-00

Krytky na rám
BC6-F2111-20-00

Držiaky spoluajzdca
B4C-F47J0-00-00

Komfortné sedadlá
B4C-247C0-10-00

Protektory prednej osky
1WS-F2518-00-00

Protektory zadnej osky
1WS-F2214-00-00

Chrániče motora
B4C-211D0-00-00

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

Pätka na bočný stojan
1WS-F7311-00-00

Držiaky bočných tašiek
1WS-FSSBS-10-00

GPS držiak
1WS-234A0-00-00

Stupačky spolujazdca
1WS-F2741-00-00

Držiak evidenčného čísla
B4C-FLPH0-00-00

Kryt reťaze
1WS-F2311-00-00

Nastaviteľné stupačky
B4C-FRSET-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Mäkké bočné tašky
YME-SSBAG-00-01

Krytka nádobky brzdovej kvapaliny
B67-FBFLC-00-00

Stojan pod zadné koleso
B34-FREST-00-00
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€ 4.990,00

 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 teraz je tu úplne nový model 
MT-03, ktorý prichádza s lepšími parametrami a pritiahne nejeden obdivný pohľad.

Agresívny nový 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, nová obrátená vidlica a 
upravená palivová nádrž so širokým pro  lom podčiarkujú dynamický vzhľad radu 
MT tohto špičkového modelu triedy 300

No skutočným d vodom, 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. 

 So  stikovaný dvojvalcový motor s 
objemom 3  cm3 
 Tento so  stikovaný dvojvalcový motor 
chladený kvapalinou s objemom 321 cm3 sa 
vyznačuje odľahčenými kovanými piestami s 
ojnicami z cementovanej ocele, vďaka čomu 
ponúka p sobivý výkon s mohutným krútiacim 
momentom. ďaka 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. 

 brátená predná vidlica  37 mm 
 Model MT-03 ponúka p sobivé technické 
parametre veľkých motocyklov, čo zd razňuje aj 
úplne nová obrátená predná vidlica. Nová predná 
časť motocykla, ktorá je vybavená konštrukciou z 
37 mm rúrok odolných voči ohybu a odlievaným 
okulárom z hliníka, zd razňuje vysoké technické 
parametre motocykla a ponúka spoľahlivú a 
plynulú jazdu počas brzdenia, zrýchľovania a 
zatáčania. 

 Agresívny dizajn modelu T novej 
generácie 
 Nie je v bec pochýb o tom, že tento nový model 
MT-03 je plnohodnotným členom legendárnej 
rodiny Hyper Naked značky Yamaha. ďaka 
svojej agresívnej novej zostave predných 
svetiel, odvážnym novým nasávacím otvorom a 
prepracovanej palivovej nádrži vám model MT-03 
dáva šancu stať sa skutočným držiteľom titulu 
Master of Tor ue a zažiť najdynamickejšiu jazdu v 
triede A2. 

 Dvojité skosené obrysové svetlá  LED 
svetlomet 
 Táto dynamická ďalšia generácia modelu MT-03 
vyzerá ešte p sobivejšie ako doteraz vďaka 
dvojitým skoseným obrysovým svetlám, ktoré 
zd razňujú jej uhrančivý a agresívny vzhľad 
veľkého motocykla. A pre vynikajúcu viditeľnosť 
v noci je tu nový výkonný LED svetlomet 
umiestnený v strede, ktorý prerazí tmu a osvetlí 
vám cestu pred vami. 

 Ice Fluo 

 con Blue  Midnight Black 
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 Niet sa čomu diviť, že odstrojené modely MT Yamaha s dynamickým štýlom a 
vzrušujúcim výkonom prilákali toľko jazdcov na temnú stranu aponska. Tieto 
stroje sa sústavne vyvíjajú. Prelomový nový model MT-1  je pripravený priniesť do 
triedy 1  ešte viac výkonu, charakteru a adrenalínu.

Tento vzrušujúci nový model triedy 1  prináša nový špičkový motor, rovnako ako 
kompaktnú kapotáž s ťažiskom vpredu a agresívny dizajn radu MT novej generácie. 
Pripravte sa na to, že objavíte temného jazdca v sebe samých. Pretože tento ľahký 
stroj kateg rie 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 kateg rie Hyper Naked. Zistite, aké to je jazdiť na 
skutočnom majstrovi krútiaceho momentu. A objavte svoju temnú stránku. 

 Výkonný nový motor s objemom 125 cm3 
so systémom VVA 
 So  stikovaný nový 4-ventilový motor modelu 
MT-1  je chladený kvapalinou a vybavený 
exkluzívnym systémom Yamaha ariable alve 
Actuation A  s dvoma vačkami sacieho 
ventilu. Táto exkluzívna technol gia vychádza 
z modelu YZF-R1  a umožňuje špičkovému 
motoru poskytovať vynikajúci špičkový výkon 
spolu s vysokým krútiacim momentom pri nižších 
otáčkach, vďaka čomu je model MT-1  jedným z 
najsilnejších v danej kateg rii. 

 lzná spojka A   S 
 Nový motor modelu MT-1  je vybavený 
klznou spojkou A S, ktorá prináša mimoriadnu 
citlivosť páčky a umožňuje jednoduchšie 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. 

 ová odvá na tvár s dvoma očami 
 iadny iný ľahký stroj nep sobí v uliciach takým 
výrazným dojmom a nemá taký hrozivý charakter 
ako model MT-1 . eho agresívna nová predná 
časť je vybavená hrozivými dvojitými obrysovými 
svetlami, ktoré p sobia hrozivo ako oči dravca. 
Ultra kompaktný jediný LED svetlomet vyžaruje 
intenzívny svetelný lúč, ktorý vám umožní vidieť a 
byť videní. 

 oderný a agresívny nový dizajn kapotá í
 Športovo p sobiaca nová kapotáž dodáva stroju 
ešte dynamickejší vzhľad, výrazne ovplyvnený 
modelmi MT s väčšou kapacitou. Charakteristický 
štýl stroja s ťažiskom posunutým dopredu, 
kompaktnou palivovou nádržou a krátkou zadnou 
časťou zd razňuje agresívny charakter stroja. A 
vďaka dynamickejšej polohe pri jazde by ste sa 
mali dobre pripraviť na tú najúžasnejšiu jazdu v 
danej triede  

 4. 90,00

 ce Fluo 

 con Blue  Tech Black 

 MT-125 
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MT-125 / MT-03 Doplnky

Súprava Full System s titánovým 
tlmičom výfuku
90798-32703-00

Ochranná nálepka na nádrž
B6G-FTPAD-00-00

iapočky na ventilky
90338-W1016-BL

Balík Sport MT-125

Ak chcete posunúť svoj motocykel MT-1  na 
vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky 
balíka Yamaha Sport sú tou správnou cestou. 
Balík Sport sa skladá z plexi štítu, ochrannej 
nálepky nádrže, chráničov motora, držiaka 
poznávacej značky a predných a zadných LED 
smeroviek. Poskytuje vášmu motocyklu MT-
1  ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší štýl. 
K dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, 
ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo 
ochotne namontuje na váš motocykel. 

Balík Sport MT-03

Ak chcete posunúť svoj motocykel MT-03 na 
vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky 
balíka Yamaha Sport sú tou správnou cestou. 
Balík Sport sa skladá z plexi štítu, ochrannej 
nálepky nádrže, ochranného krytu chladiča, 
držiaka poznávacej značky a predných a zadných 
LED smeroviek. Poskytuje vášmu motocyklu 
MT-03 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší štýl. 
K dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, 
ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo 
ochotne namontuje na váš motocykel. 

Sadam LED smeroviek
PCYME 07890000

MT-125
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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.

Držiak evidenčného čísla
B7D-F16E0-00-00

Ochranný kryt chladiča
B7D-F1 7-MA-ST

Plexi štít
B7D-F61AA-M -SM

Pravý chránič motora pre model 
MT-1
B7D-E 411-M3-SB

avý chránič motora pre model 
MT-1
B7D-E 4 1-M3-SB

yhrievané rukoväte
YME-F 960-00-00

Predné LED smerovky Plus
YME-FLB F-10-00

Samolepky na rá ky kolies
YME- 0790-RS-

Frézované stupačky jazdca
BK6-FRPEG-00-00

iapočky na ventilky
90338-W1018-BU

Katalyzátor
90798-30304-01

Rýchlopal na plyn
B74-F6 40-00-00

Karb nový tlmič výfuku
90798-32906-00

Držiak evidenčného čísla
B9T-F16E0-00-00

Športový plexi štít
B9T-FSPSC-RK-T0

Ochranný kryt chladiča
B9T-FFLRC-00-00

Ochranná nálepka na nádrž
B9T-FTPAD-00-00

Univerzálna platňa na montáž 
kufra
37P-F84 0-00-00

Frézované stupačky spolujazdca
1 S-F 743-00-00

Frézované stupačky spolujazdca
BK6-FPPEG-00-00

Frézované stupačky jazdca
BK6-FRPEG-00-00

Krytka nalievacieho otvoru oleja
BC6-F1 36- 0-00

Ochranný štít na výfuk
90798-3 90 -00

Kryt zadného sedadla
B04-F47F0-00-00

MT-03
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Špeci kácie sa m žu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
MT-10 SP MT-10 MT-10 Tourer Edition

Motor
Typ motora kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 4valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 4valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 4valec,

4ventilový 

Zdvihový objem 998cc 998cc 998cc

tanie x zdvih 79.0 x 0.9 79.0 x 0.9 79.0 x 0.9

Kompresný pomer 1   1 1   1 1   1

Maximálny výkon 118.0k  160.4PS   11 00 rpm 118.0k  160.4PS   11 00 rpm 118.0k  160.4PS   11 00 rpm

Maximálny krútiaci moment 111.0Nm 11.3kg-m   9000 rpm 111.0Nm 11.3kg-m   9000 rpm 111.0Nm 11.3kg-m   9000 rpm

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 TC TC TC

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 8.0l 100km 8.0l 100km 8.0l 100km

CO2 emisie 18 g km 18 g km 18 g km

Karburátor elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám hliníkový, Deltabox hliníkový, Deltabox hliníkový, Deltabox

Predný zdvih 4 4 4

Uhol sklonu 10 mm 10 mm 10 mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Upside-down,  43 mm Teleskopická vidlica Upside-down,  43 mm Teleskopická vidlica Upside-down,  43 mm 

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica, k bové odpruženie Kyvná vidlica, k bové odpruženie Kyvná vidlica, k bové odpruženie 

Predná zdvih 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

Zadný zdvih 1 0 mm 1 0 mm 1 0 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom,  3 0mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  3 0mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  3 0mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  0mm Hydraulická jednokotúčová,  0mm Hydraulická jednokotúčová,  0mm 

Predná pneumatika 1 0 70 ZR17 M C 8 1 0 70 ZR17 M C 8 1 0 70 ZR17 M C 8

Zadná pneumatika 190  ZR17 M C 7 190  ZR17 M C 7 190  ZR17 M C 7

Rozmery
Celková d žka 09  mm 09  mm 09  mm

Celková šírka 800 mm 800 mm 800 mm

Celková výška 1110 mm 1110 mm 1110 mm

ýška sedadla 8  mm 8  mm 8  mm

Rázvor kolies 1400 mm 1400 mm 1400 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 130 mm 130 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 10 kg 10 kg n a

Kapacita palivové nádrže 17 L 17 L 17 L

Kapacita olejové nádrže 3.9 L 3.9 L 3.9L
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MT-09 SP MT-09 MT-07

Motor
Typ motora kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, valec,

4ventilový 

Zdvihový objem 847 cm 847 cm 689 cm

tanie x zdvih 78.0 x 9.1 78.0 x 9.1 80.0 x 68.6

Kompresný pomer 11.   1 11.   1 11.   1

Maximálny výkon 84.6k  11 PS   10,000 rpm 84.6k  11 PS   10,000 rpm .0k  74.8PS   9,000 rpm

Maximálny krútiaci moment 87. Nm 8.9kg-m   8, 00 rpm 87. Nm 8.9kg-m   8, 00 rpm 68.0Nm 6.9kg-m   6, 00 rpm

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 TC TC TC

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 . l 100km . l 100km 4.3l 100km

CO2 emisie 1 7g km 1 7g km 100g km

Karburátor elektronické vstrekovania paliva elektronické vstrekovania paliva elektronické vstrekovania paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant 

Predný zdvih 4 0

Uhol sklonu neuvádza sa 103mm 90mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Upside-down Teleskopická vidlica Upside-down Teleskopická vidlica Upside-down

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica, k bové odpruženie, nastaviteľná Kyvná vidlica, k bové odpruženie Kyvná vidlica, k bové odpruženie 

Predná zdvih 137 mm 137 mm 130 mm

Zadný zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom,  98mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  98mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  8 mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  4 mm Hydraulická jednokotúčová,  4 mm Hydraulická jednokotúčová,  4 mm 

Predná pneumatika 1 0 70ZR17M C 8  bezdušová 1 0 70ZR17M C 8  bezdušová 1 0 70 ZR 17M C 8  bezdušová

Zadná pneumatika 180 ZR17M C 73  bezdušová 180 ZR17M C 73  bezdušová 180  ZR 17M C 73  bezdušová

Rozmery
Celková d žka 07  mm ,07  mm ,08  mm

Celková šírka 81  mm 81  mm 74  mm

Celková výška 11 0 mm 1,1 0 mm 1,090 mm

ýška sedadla 8 0 mm 8 0 mm 80  mm

Rázvor kolies 1440 mm 1,440 mm 1,400 mm

Minimálna svetlá výška 13  mm 13  mm 140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 193 kg 193 kg 18  kg

Kapacita palivové nádrže 14L 14L 14L

Kapacita olejové nádrže 3.4L 3.4L 3.0L
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Špeci kácie sa m žu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
MT-03 MT-125

Motor
Typ motora kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, valec,

4ventilový 
jednoválec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC

Zdvihový objem 3 1 cm 1 4.7cc

tanie x zdvih 68.0 x 44.1 .0 x 8.6

Kompresný pomer 11.   1 11.   1

Maximálny výkon 30.9k  4 .0PS   107 0 rpm 11.0k  1 .0PS   9,000 rpm

Maximálny krútiaci moment 9.6Nm 3.0kgf m   9000 rpm 11. Nm 1.16kg-m   8,000 rpm

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

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová 

Systém zapaľovania TC TC

Systém štartovania Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 

Koncový prevod Reťaz Reťaz 

Spotreba paliva 3,81 l 100 km .13l 100km

CO2 emisie 89 g km 49g km

Karburátor n a Elektronické vst ikování paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Oceľový Deltabox 

Predný zdvih 6

Uhol sklonu 9 mm 9 mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica  37 mm Teleskopická vidlica Upside-down  41 mm 

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica Kyvná vidlica 

Predná zdvih 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 1  mm 114 mm

Predná brzda Hydraulická jednokotúčová,  98mm Hydraulická jednokotúčová,  9 mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  0mm Hydraulická jednokotúčová,  30mm 

Predná pneumatika 110 70-17M C 4H  bezdušová 100 80-17 M C S

Zadná pneumatika 140 70-17M C 66H  bezdušová 140 70-17 M C 66S

Rozmery
Celková d žka 090 mm 1,960 mm

Celková šírka 74  mm 800 mm

Celková výška 103  mm 1,06  mm

ýška sedadla 780 mm 810 mm

Rázvor kolies 1380 mm 1,3  mm

Minimálna svetlá výška 160 mm 140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 168 kg 140 kg

Kapacita palivové nádrže 14 L 10 L

Kapacita olejové nádrže .40 L 1.0  L
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MT Pro Tour

Úspešné podujatie MT Tour sa vracia aj v roku. 
i už ste začínajúci jazdec, skúsený odvážlivec 

alebo profesionálny kaskadér, stroje MT-1 , 
MT-03, MT-07, MT-09 SP a MT-10 SP majú 
všetko, čo treba, aby dostali Temnú stránku 

aponska na všetky úrovne jazdenia. 
 
Spolu s neuveriteľným radom Hyper Naked 
a príslušenstvom, bude podujatie MT Tour 

0 0 podporovať aj rad vybratých rovnako 
zmýšľajúcich prémiových partnerov. 
 
Preto, ak ste pripravení urobiť ďalší krok a 
posilniť temnotu vo svojom vnútri, pozrite si 
na našom webe dátumy v roku 0 0 alebo 
navštívte svojho miestneho obchodného 
zástupcu značky Yamaha a získajte ďalšie 
informácie. Pripojte sa k nám na 
podujatí MT Tour 0 0.
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Kolekcia odevov Hyper 
Naked

Kolekcia strojov Yamaha kategórie Hyper 
Naked obsahuje škálu technického jazdného 
vybavenia a odevov na voľný čas, vďaka čomu 
vám umožní prejaviť svoju vernosť temnej 
strane. 
 
Rad odevov roku 2020 vychádza z rovnakého 
základu ako motocykle kategórie Hyper 
Naked, pričom spája surový a sústredený štýl s 
m dnym vzhľadom a najnovšou technol giou.
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Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je tým najlepším 
nástrojom na zostavenie vlastnej vysnívanej 
kolekcie motocyklov Yamaha – a je úplne 
bezplatná  Prevezmite si aplikáciu a m žete 
začať vytvárať svoj vlastný stroj Yamaha.

 aplikácii MyGarage m žete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel z 
ľubovoľného uhla. Keď máte svoje vysnívané 
stroje hotové, m žete ich uložiť a zdieľať s 
priateľmi. A keď sa nakoniec rozhodnete, ktorá 
verzia je pre vás tá pravá, stačí ju jednoducho 
poslať predajcov a ten ju dokáže premeniť na 
skutočnosť. 
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MyRide: Pozdvihnite svoju 
u n  n vú úr ve

Nová bezplatná aplikácia, ktorú exkluzívne 
vyvinula spoločnosť Yamaha, je určená 
pre každého jazdca bez ohľadu na značku 
motocykla alebo skútra, ktorý vlastní. Nová 
aplikácia MyRide umožňuje sledovať a ukladať 
podrobné informácie o každej jazde.

Pomocou novej aplikácie Yamaha MyRide majú 
jazdci možnosť zaznamenávať najr znejšie 
údaje, napríklad uhol náklonu, zrýchľovanie, 
rýchlosť, nadmorskú výšku či brzdnú silu. 
Každá jazda tak prinesie ešte viac potešenia.

Okrem možnosti prezerať a analyzovať vlastný 
jazdný výkon m žu jazdci navyše zdieľať 
svoje súbory vo formáte GP  GPS Exchange 
Format  s ďalšími používateľmi aplikácie 
MyRide. Okrem toho si jazdci m žu ukladať 
podrobné údaje o všetkých motocykloch, 
na ktorých jazdili či ktoré testovali. M žu 
sa navyše pozrieť na celý rad nových trás 
vďaka prevzatiu súborov GP  od ostatných 
používateľov aplikácie MyRide.

GP  je formát súboru, ktorý umožňuje poskytovať dáta GPS 
softvérovým aplikáciám, ako napríklad navigáciám alebo 
prehliadačom dát GPS. M že sa používať na opis bodov na 
trasách, či opis trás a ciest.
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 uďte k vn  uďte 
nte entn  

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

Ak pri servise využijete služby o  ciálneho 
predajcu značky Yamaha, m žete 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. 
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v ná sú s  m t r

 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 
najd ležitejšou 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 m cť 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. yrábame 
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 
m žete navštíviť našu webovú lokalitu.
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 ždy 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. Špeci  kácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

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

 Sledujte nás  

 Predajca 
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