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Ragadd meg a sötét oldalt
Japán sötét oldala napról napra egyre több embert állít
maga mellé. Egyre több motoros fordít hátat a
hagyományos típusoknak, és áll be a motorkerékpárok
világának egyik legizgalmasabb új trendjének követői
közé.

A Yamaha dinamikus MT-03 modellje a motorkerékpár-
tervezés új hullámát képviseli. Sportos és sokoldalú
karaktere függőleges üléshelyzettel és kompakt mérettel
párosul, ami azt jelenti, hogy ez a könnyű naked
motorkerékpár kezdő, visszatérő és magasabb kategóriás
modellt kereső motorosok számára egyaránt ideális
választás.

A 321 köbcentiméteres, soros, kéthengeres motornak és
könnyen kezelhető vázának köszönhetően ezzel a
motorkerékpárral csak egyet akarsz majd: minden nap
motorozni. MT-03 a Yamahától. Gyere és ragadd meg a
sötét oldalt.

„A2” kategóriás jogosítvánnyal
vezethető modell az MT-család
dinamikus DNS-ével

Az YZF-R3 modellen alapuló,
folyadékhűtéses kéthengeres
motor

Az YZF-R3 alapján megépített,
kompakt és könnyű váz

Hosszú lengőkar, Monocross
felfüggesztés

Dinamikus vázkialakítás előretolt
súlyponttal

Naked váz jellegzetes MT
stílusban

10 küllős, öntött kerekek, 140 mm
széles hátsó abroncs

Alacsony, 780 mm-es
ülésmagasság a láb kényelmesebb
letétele érdekében

Többfunkciós kijelző analóg
fordulatszámmérővel

ABS-szel, valamint 298 mm-es első
és 220 mm-es hátsó féktárcsákkal
szerelt fékrendszer

LED-es helyzetjelző lámpa és LED-
es hátsó lámpa

Kompakt és karcsú hátsó rész
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Kövesd a Sötétséget Fogtuk az YZF-R3 legmodernebb motor- és
váztechnológiáját, és megalkottuk a könnyű
és sokoldalú MT-03 modellt, mely a nagyobb
MT típusokkal megegyező dinamikus,
előretolt súlypontú vázkialakítással
rendelkezik.

Akár ez lesz az első motorkerékpárod, akár
egy kisebb modellről váltasz, az MT-03 olyan
motorosoknak készült, mint te, aki a
mindennapjai részévé szeretné tenni a
motorozást.

321 köbcentiméteres, vízhűtéses,
kéthengeres motorja remekül teljesít a
közepes és magas fordulatszámon, így mindig
izgalmas menetre számíthatsz. Ez a naked,
„A2” kategóriás jogosítvánnyal vezethető
motorkerékpár ráadásul kompakt vázzal és
függőleges üléshelyzettel rendelkezik,
amelyek sportos vezetési élményt és könnyed
agilitást biztosítanak. MT-03 a Yamahától.
Igazi teljesítmény a mindennapokra.



MT-03
www.yamaha-motor.hu

Függőleges üléshelyzet előredöntött súlypontú

kialakítással
Az MT-03 ergonomikus kormány-ülés-lábtartó egysége
függőleges üléshelyzetet biztosít, ami az egyik
legkényelmesebb és legsokoldalúbb motorkerékpárrá teszi a
modellt a kategóriájában. A kompakt hátsó rész és a
kontrasztos első rész agresszív, előretolt súlypontú körvonalat
kölcsönöz a járműnek.

Vízhűtéses, soros kéthengeres motor élvezetes

nyomatékkal
Ezt a könnyű és sokoldalú modellt egy 321 köbcentiméteres,
soros, kéthengeres motor hajtja, melyet az YZF-R3 típushoz
fejlesztettünk. A könnyű, kovácsolt dugattyúkkal és cementált
hajtókarokkal rendelkező könnyű és kompakt motor remekül
teljesít a közepes és magas fordulatszám-tartományokban, így
mindig izgalmas vezetési élményre számíthatsz.

Könnyű és kompakt váz
A 35 mm átmérőjű, acélcsőből készült, távol elhelyezett felső
vázcsövekkel rendelkező kompakt vázba az MT-03 motorját négy
ponton rögzítették, így egy erős és könnyű szerkezet jött létre. A jó
egyenesfutás érdekében az YZF-R3 modellből származó vázba 573
mm hosszú, aszimmetrikus lengővillát szereltek, melyhez közvetlenül
kapcsolódik a hátsó lengéscsillapító.

10 küllős, alumínium kerekek, 140 mm széles hátsó

gumiabroncs
Az optimális erő-merevség egyensúly miatt az MT-03 modellt könnyű,
17"-os, 10 küllős, alumínium kerekekkel szerelték, így a rugózatlan
tömeg is alacsony maradt, amitől a rugózás és a kezelhetőség is még
jobb lett. Az YZF-R3 modell alapján fejlesztett kerekekre elöl 110/70-17,
hátul pedig 140/70-17 méretű gumiabroncs került.

780 mm-es ülésmagasság a láb kényelmesebb letétele

érdekében
A kompakt csővázat úgy alkottuk meg, hogy egyszerű
kezelhetőséget és nagy mértékű irányíthatóságot nyújtson. A láb
kényelmesebb letétele érdekében a vezetőülés alacsony, 780 mm-es
magassággal rendelkezik, míg az utasülés alumíniumból készült
kapaszkodói extra kényelmet biztosítanak.

Többfunkciós műszerfal
A stílusos kialakítású többfunkciós műszerfal könnyen leolvasható
kijelzőjének bal oldalán analóg fordulatszámmérő, jobb oldalán pedig
digitális sebességmérő és fokozatjelző található. A részletes adatokat
szolgáltató kijelzőn üzemanyagszint-jelző, vízhőmérséklet-jelző, egy óra
és két darab napi kilométer-számláló, valamint egy olajcserejelző is
helyet kapott.
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Motor MT-03
Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 321 cm³

Furat x löket 68,0 mm x 44,1 mm

Kompresszióviszony 11,2 : 1

Maximális teljesítmény 30,9 kW  (42,0LE) @  10 750  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

Maximális nyomaték 29,6 Nm  3,0 kgf+m)  @  9 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz MT-03
Váz Gyémánt

Első rugóút 130 mm

Villaszög 25º

Utánfutás 95 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø 41,0 mm belső cső

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros

Hátsó rugóút 125 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 220 mm

Első gumi 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Hátsó gumi 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Megjegyzés EU4 compliant

Méretek MT-03
Teljes hossz 2 090 mm

Teljes szélesség 745 mm

Teljes magasság 1 035 mm

Ülésmagasság 780 mm

Tengelytáv 1 380 mm

Minimális hasmagasság 160 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

168 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 L

Olajtank kapacitása 2,4 L
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MT-03 1 698 000,00 Ft
A feltüntetett ár bruttó ár és tartalmazza a regisztrációs adót. A forgalomba helyezhető
változatok ára nem tartalmazza a forgalomba helyezés költségeit. Erről érdeklődj Yamaha
márkakereskedődnél. Az ár 2017. február 1-től visszavonásig, új árlista megjelenéséig vagy a
készlet erejéig érvényes. A változatokról és színekről érdeklődj Yamaha márkakereskedődnél. A
weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás
kizárólag tájékoztatásul szolgál, azok nem minősülnek ajánlatnak, felhasználásuk a felhasználó
saját felelősségére történik.
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Night Fluo Yamaha Blue Midnight Black

 Kiemelt tartozékok

Egyszerűen
felszerelhető
karbon
kipufogódob

Hátsó csomagtartó Teljes
hűtőburkolat

Láncvédő Rendszámtáblatart
ó

Oldalsztender
alapjának
bővítőkészlete

Az összes MT-03 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiválóan felkészült szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért javasoljuk, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizeinek

egyikét.

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

tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz 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 ruházat széles választékát is

kínálja, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További

információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha MT-03 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


