
Καλώς ορίσατε στη
Σκοτεινή πλευρά της
Ιαπωνίας
Αυτή η μοτοσυκλέτα θα σας εκπλήξει με τη συμπεριφορά της.

Και θα σας εντυπωσιάσει με το μοναδικό στυλ της. Είτε είστε

άντρες είτε γυναίκες, με ή χωρίς εμπειρία, το μόνο βέβαιο

είναι ότι δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε στην εκπληκτική

εμφάνιση και στο μοναδικό χαρακτήρα της MT-07.

Η Yamaha σχεδίασε αυτήν την ευέλικτη Hyper Naked για να

προσφέρει σε κάθε αναβάτη την ευκαιρία να απολαύσει

συναρπαστικές επιδόσεις – και ο οικονομικός δικύλινδρος

κινητήρας 689 κ.εκ. με διάταξη εν σειρά χαρίζει απίστευτα

συναρπαστική οδήγηση, χάρη στην πανίσχυρη γραμμική

ροπή στις χαμηλές έως μεσαίες ταχύτητες.

Με την αναπροσαρμοσμένη εξωτερική σχεδίαση, τον

εντυπωσιακό προβολέα σε στυλ MT-09 και τους μεγάλους

αεραγωγούς – καθώς και με την πιο άνετη σέλα και τις πιο

σπορ ρυθμίσεις ανάρτησης – η MT-07 θα σας μεταφέρει στη

Σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας.

Υγρόψυκτος, δικύλινδρος, τετράχρονος

κινητήρας 689 κ .εκ. με διάταξη εν σειρά

Βελτιωμένη μπροστινή και πίσω

ανάρτηση

Ευέλικτη, εύκολη στους ελιγμούς και το

χειρισμό

υψηλής ποιότητας εξωτερική σχεδίαση

με βελτιωμένο φινίρισμα

Βελτιωμένη θέση οδήγησης

Σχεδίαση φιλοσοφίας crossplane με

στρόφαλο 270 μοιρών

Εξαιρετικές επιδόσεις απόκρισης,

ευελιξίας και οικονομίας

Χαμηλό βάρος χωρίς υγρά: μόνο 164 kg

Σχεδιασμένη για απόλυτη οδηγική

απόλαυση

Διατίθεται και έκδοση 35 kW για άδεια A2

Ψηφιακά όργανα με μεγάλη οθόνη LED

Δύο δίσκοι εμπρός 282 mm με δαγκάνες

4 εμβόλων
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Καλώς ορίσατε στη Σκοτεινή πλευρά της
Ιαπωνίας
Εμπνευσμένη από τη Σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας, η MT-07 έχει κατακτήσει την Ευρώπη – και έχει

αναδειχθεί σήμερα σε μία από τις κορυφαίες σε πωλήσεις μοτοσυκλέτες Yamaha όλων των εποχών. Εύκολα

καταλαβαίνει κανείς γιατί τόσοι πολλοί αναβάτες προτιμούν αυτή τη συναρπαστική Hyper Naked για τις

μετακινήσεις τους.

Ο compact, δικύλινδρος κινητήρας 689 κ.εκ. με διάταξη εν σειρά, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τη

"φιλοσοφία crossplane" προσφέρει ισχυρή, γραμμική ροπή για συναρπαστική επιτάχυνση και εξαιρετική

οικονομία.

Το εντυπωσιακό νέο πλαίσιο και οι δυναμικές εισαγωγές αέρα ενισχύουν την ισχυρή εμφάνιση της

οικογένειας MT, ενώ η νέα σέλα προσφέρει καλύτερη θέση οδήγησης. Με βελτιωμένη μπροστινή και πίσω

ανάρτηση, το compact σωληνωτό πλαίσιο της MT-07 σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο...και σας μεταφέρει

κατευθείαν στη Σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας.

MT-07
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Δικύλινδρος κινητήρας 689
κ.εκ. με διάταξη εν σειρά τύπου
"crossplane"

Αυτό που προσδίδει στη MT-07 τον

ξεχωριστό της χαρακτήρα είναι ο

δικύλινδρος κινητήρας 689 κ.εκ. με διάταξη

εν σειρά, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση

τη "φιλοσοφία crossplane" της Yamaha. Με

ακανόνιστα διαστήματα ανάφλεξης, ο

στρόφαλος 270 μοιρών προσφέρει την

έντονη αίσθηση της επιτάχυνσης και της

εξαιρετικής πρόσφυσης. Επιπλέον, η

έντονη γραμμική ροπή εγγυάται

εκπληκτικές επιδόσεις.

Ελαφρύ και λεπτό σωληνωτό
πλαίσιο κεντρικής
ραχοκοκαλιάς

Για ευκολία ελιγμών και εκπληκτική

ευελιξία, η MT-07 διαθέτει ένα ελαφρύ και

λεπτό χαλύβδινο σκελετό με κεντρικό

κορμό που χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως

μηχανικό μέλος υπό πίεση. Σε συνδυασμό

με το compact μεταξόνιο και τα βελτιωμένα

συστήματα ανάρτησης, αυτό το ανθεκτικό

και ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει

συναρπαστική οδήγηση και υψηλή

απόκριση.

Κατασκευασμένη για απόλυτη
οδηγική απόλαυση

Αυτή η συναρπαστική προσθήκη στη σειρά

Hyper Naked έχει σχεδιαστεί για να

προσφέρει υψηλά επίπεδα απόλαυσης και

αίσθηση άμεσου ελέγχου κατά την οδήγηση.

Οι διαστάσεις και η κατανομή βάρους του

πλαισίου έχουν ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε

να μεγιστοποιούν την απόλαυση που

αισθάνεστε κατά την επιτάχυνση και να σας

προσφέρουν την αίσθηση ότι η μοτοσυκλέτα

είναι προέκταση του εαυτού σας.

Εξαιρετικές επιδόσεις
απόκρισης με προσιτή τιμή και
οικονομία

Με τον υγρόψυκτο κινητήρα, τον ελαφρύ

κορμό και την "ώριμη" νέα σχεδίαση

πλαισίου, η MT-07 είναι μια απίστευτα

ευέλικτη naked μοτοσυκλέτα που

συνδυάζει τις εξαιρετικές επιδόσεις

απόκρισης, την ευελιξία και την εκπληκτική

οικονομία καυσίμου, καθιστώντας την

ιδανική τόσο για τους νέους όσο και για

τους έμπειρους αναβάτες.

Νέα σχεδίαση πλαισίου MT

Το νέο ρεζερβουάρ καυσίμου και οι

εντυπωσιακοί αεραγωγοί προσδίδουν στην

MT-07 πιο δυναμική εικόνα και ενισχύουν

την εμφάνιση της οικογένειας MT. Η νέα

σέλα και τα ξεχωριστά μαύρα πλευρικά

καλύμματα τονίζουν  την εμπροσθοβαρή

σχεδίαση και την αθλητική κατασκευή της

μοτοσυκλέτας. Επίσης, ο εντυπωσιακός

νέος προβολέας και το εμπνευσμένο από

την MT-09 πίσω φως τονίζουν  τη συνολική

ποιότητα και στυλ.

Βελτιωμένη ανάρτηση

Το μπροστινό πιρούνι έχει νέες ρυθμίσεις για

πιο σπορ χαρακτήρα, ενώ το πίσω αμορτισέρ

διαθέτει πλέον ρυθμιστή απόσβεσης

επαναφοράς για εύκολη ρύθμιση της

ανάρτησης. Με διαδρομή 130 mm μπροστά

και πίσω, το σύστημα ανάρτησης της MT-07

προσφέρει άνετες, προοδευτικές και

προβλέψιμες επιδόσεις, καθιστώντας την

ιδανική για διάφορες συνθήκες οδήγησης.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
δικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 689 cm³
Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 mm x 68.6 mm
Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1
Μέγιστη ισχύς 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version 35.0kW
Μέγιστη ροπή 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 24º50
Ίχνος 90mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 130 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Πίσω ελαστικό 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,085 mm
Συνολικό πλάτος 745 mm
Συνολικό ύψος 1,090 mm
Ύψος σέλας 805 mm
Μεταξόνιο 1,400 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 182 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 14L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3.0L
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Φοράτε πάντα κράνος, γυαλιά και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά, με

σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να απεικονίζουν

έναν επαγγελματία αναβάτη που οδηγεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες ή σε κλειστή ιδιωτική πίστα. Το μοντέλο που

εμφανίζεται στις εικόνες ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με γνήσια αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων

κατασκευαστών, τα οποία ενδέχεται να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε κλειστή πίστα. Όλες οι

πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, των

αξεσουάρ Yamaha και των αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα

αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά από τρίτους. Η Yamaha δεν παρέχει

καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων προϊόντων και αξεσουάρ στις τοπικές αγορές. Η σειρά

προϊόντων και αξεσουάρ ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το δικαίωμα να

διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές των

προϊόντων και των αξεσουάρ Yamaha ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες της

τοπικής αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα. Για περισσότερες

πληροφορίες και διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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