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A sötétség vonzása
A Japán sötét oldala által ihletett MT-07 azonnal
meghódította Európát, és jelenleg a Yamaha történetének
egyik legkeresettebb motorkerékpárja. Nem nehéz
rájönni, hogy miért választotta megannyi motoros ezt az
izgalmas Hyper Naked modellt.

Kompakt 689 cm³-es, soros kéthengeres, „keresztsíkú
filozófiára” épülő motorját nagy, lineáris nyomaték
leadására tervezték, mely lélegzetelállító gyorsulást tesz
lehetővé, kiemelkedő gazdaságosság mellett.

A merész új külső és a megújult légbeömlők megerősítik
az MT család jellegzetes kinézetét – az új ülés pedig jobb
üléshelyzetet tesz lehetővé. A finomhangolt első és hátsó
felfüggesztésével az MT-07 kompakt, csöves vázát
pontosan arra irányíthatod, amerre szeretnéd... és
egyenesen Japán sötét oldalára repít.

Folyadékhűtéses, 689
köbcentiméteres, soros, 2
hengeres, négyütemű

Finomhangolt első és hátsó
felfüggesztés

Mozgékony, manőverezhető és
egyszerűen kezelhető

Új, kiváló minőségű külső
kialakítás, fejlett kivitelezéssel

Jobb üléshelyzet

A keresztsíkú filozófián alapuló
kivitel 270 fokos főtengellyel

Gyorsan felépülő teljesítmény,
megfizethetőség és
gazdaságosság

Alacsony, mindössze 164 kg-os
száraz tömeg

Az optimális motorozási
élményért született

35 kW-os, A2 kategóriájú
jogosítvánnyal vezethető változat
is kapható

Digitális műszerek teljes LED
kijelzővel

Dupla, 282 mm-es első tárcsák 4
dugattyús féknyergekkel
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Üdvözlünk Japán
sötét oldalán

A motorkerékpár valódi személyisséggel
rendelkezik. Árad belőle a menőség. Legyél
férfi vagy nő, kezdő vagy tapasztalt motoros,
nem könnyű ellenállni az MT-07 kinézetének
és egyedi karakterének.

A Yamaha úgy tervezte ezt a sokoldalú Hyper
Naked modellt, hogy minden motorost
lenyűgözzön a teljesítményével. A gazdaságos
689 cm³-es, soros kéthengeres motor minden
köbcentimétere temérdek élményt tartogat,
köszönhetően nagy és lineáris nyomatékának
az alacsony és közepes fordulatszám-
tartományokban.

Átformált külsejével, merész, MT-09 stílusú
fényszórójával és nagy légbeömlőivel –
valamint kényelmesebb ülésével és
sportosabb felfüggesztés-beállításaival – az
MT-07 Japán sötét oldalára repít.
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689 cm³-es, soros, kéthengeres keresztsíkú motor
Az MT-07 különleges karakterét a 689 köbcentiméteres, soros,
2 hengeres motorblokkjának köszönheti, mely a Yamaha
„keresztsíkú filozófiáját” felhasználva készült. Az egyenetlen
gyújtási időközökkel a 270 fokos főtengely határozott
gyorsulásérzést és nagyszerű húzóerőt, a mély, lineáris
nyomaték pedig kiemelkedő teljesítményt biztosít.

Könnyű és karcsú csőváz
Az egyszerű manőverezhetőség és figyelemreméltó
mozgékonyság érdekében az MT-07 egy könnyű és karcsú, gerinc
típusú acél vázon fut, ami a motorblokkot kiemelt tagként
használja. A kompakt tengelytávval és a finomhangolt
felfüggesztési rendszerekkel az erős és könnyű váz gyorsan
reagáló és megnyerő vezetést garantál.

Az optimális motorozási élményért született
A Hyper Naked sorozat ezen bámulatos tagját arra tervezték, hogy a
motorozás élvezetének magas szintjét a közvetlen irányíthatóság
érzésével ötvözze. A váz méreteit és súlyelosztását gondosan
megtervezték, hogy a vezetőnek maximális élményben legyen része
a gyorsítások közben, és azt érezhesse, hogy elválaszthatatlanul
összekapcsolódik a motorkerékpárral.

Gyorsan reagáló teljesítmény megfizethető áron, gazdaságos

működéssel
Folyadékhűtéses motorjával, könnyű gerincvázával és érett, új külső
kialakításával az MT-07 egy figyelemre méltó, sokoldalú, lecsupaszított
motorkerékpár, mely sikeresen ötvözi a gyorsan reagáló teljesítményt a
megfizethető árral és a kiemelkedő üzemanyag-fogyasztással. Az
eredmény egy ideális motorkerékpár az új és a visszatérő motorosok
számára.

Új MT külső kialakítás
Az újratervezett üzemanyagtartály és a merész légbeömlők
sportosabb kinézetet kölcsönöznek az MT-07-nek, megerősítve az
MT családhoz való tartozását. Az új ülés és a különálló fekete
oldalpanelek kiemelik a motorkerékpár előredöntött stílusát,
kiemelve atletikus felépítését. Továbbá a modern új fényszóró és az
MT-09 ihlette hátsó lámpa pedig kihangsúlyozza a minőséget és a
stílust.
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Finomhangolt felfüggesztés
Az első villa beállításait a sportosabb karakter érdekében
finomhangoltuk, a hátsó lengéscsillapító pedig húzócsillapítás-
beállítóval rendelkezik, mely megkönnyíti a felfüggesztés beállítását. Az
elöl és hátul egyaránt 130 mm-es rugóútnak köszönhetően az MT-07
felfüggesztési rendszere egyenletes, progresszív és kiszámítható
teljesítményt nyújt, ideálissá téve azt a legkülönbözőbb motorozási
körülmények között is.
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Motor MT-07
Motor típusa 2 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 689 cm³

Furat x löket 80,0 mm x 68,6 mm

Kompresszióviszony 11,5 : 1

Maximális teljesítmény 55,0 kW  (74,8LE) @  9 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

35,0 kW

Maximális nyomaték 68,0 Nm  (6,9 kg-m)  @  6 500  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Alváz MT-07
Váz Gyémánt

Első rugóút 130 mm

Villaszög 24º 50

Utánfutás 90 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 282 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Méretek MT-07
Teljes hossz 2 085 mm

Teljes szélesség 745 mm

Teljes magasság 1 090 mm

Ülésmagasság 805 mm

Tengelytáv 1 400 mm

Minimális hasmagasság 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

182 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 L

Olajtank kapacitása 3,0 L

Minden esetben viselj védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék
motorostársaikat és a környezetet. A képeken profi motorosok láthatók, ellenőrzött körülmények között vagy lezárt útszakaszokon. Előfordulhat, hogy a képeken
feltüntetett jármű olyan eredeti Yamaha és/vagy nem Yamaha márkajelzésű tartozékokkal van felszerelve, amelyek csak zárt pályán használhatók. Az összes
információ csak tájékoztató jellegű. A Yamaha termékek és tartozékok, illetve nem Yamaha márkajelzésű tartozékok műszaki adatai és megjelenései időről időre
külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. A nem Yamaha márkajelzésű tartozékokat teljes mértékben elismert gyártók fejlesztik ki és állítják elő. A Yamaha nem
garantálja a feltüntetett termékek és tartozékok elérhetőségét a helyi piacokon. A termék- és tartozékválaszték néhány országban korlátozott lehet. A Yamaha
fenntartja a jogot a termékek és tartozékok gyártásának megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül. Adott esetben a Yamaha termékek és tartozékok ára a
helyi követelményektől és feltételektől függően eltérő lehet. Jelen információból semmilyen jog nem szerezhető. További részletekért és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkért lépj kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel.
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Night Fluo Tech Black Yamaha Blue

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha MT-07 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


