MT-07

Tervetuloa Dark Side
of Japan -elämysten
pariin
MT07:n asenne ei jää epäselväksi. Se loistaa siistiä
katuasennetta. Se ja sama oletko aloitteleva tai kokenut
motoristi, MT-07:n olemus kutkuttaa ajohaluhermoa.
Sen kaksisylinterisen, 689 cc:n rivikoneen tehokas ja
suoraviivainen vääntö ala- ja keskikierroksilla takaa
helpon hallittavuuden. Moottorin ympärille tehty,
ominaisuuksiltaan monipuolinen ja käytökseltään ketterä
katunaku tuo ajoon uuden ulottuvuuden.
Entistä mukavampi satula ja asetuksiltaan sporttisempi
jousitus parantavat ajomukavuutta. Uudet muodot
puolestaan terävöittävät MT-07:n ilmettä, jota korostavat
lisäksi MT-09-tyylinen ajovalo ja isot ilmanottoaukot.

Kaksisylinterinen, nestejäähdytteinen,
689 cc:n rivimoottori.
Hienosäädetty etu- ja takajousitus
Ketterä ja todella helppo käsiteltävä
laadukas muotoilu ja ulkonäön
viimeistely
Entistä parempi ajoasento
Crossplane-teknologiaa hyödyntävä,
270-asteinen kampiakseli
Hyvä käsiteltävyys ja suorituskyky,
taloudellisuus ja järkevä hinta
Kuivapaino vain 164 kg
Tehty ajonautintoon
Saatavana myös 35 kW:n A2-versio
Led-näyttöinen ja monipuolinen
digitaalimittaristo
Edessä 282 mm:n jarrulevyt ja 4mäntäiset jarrusatulat.

MT-07
Tervetuloa Dark Side of Japan elämysten pariin
Euroopan markkinoilla erittäin hyvin menestynyt MT-07 on yksi Yamahan kautta aikain eniten
myydyistä Hyper Naked -katupyöristä. Eikä ihme, sillä sen tekniikka ja ominaisuudet ovat aivan omaa
luokkaansa.
Sen kompaktin ja taloudellisen, kaksisylinterisen, 689 cc:n crossplane-rivikoneen luonteeltaan väkevä
ja suoraviivainen vääntövoima varmistaa hyvän kiihtyvyyden ja huippunopeuden.
Ajomukavuutta kohentava, uudenmallinen satula, entistä radikaalimmat muodot ja isot
ilmanottoaukot ovat uudistetun MT-07:n tunnusmerkkejä. Jousituksen muutosten ja hienosäätöjen
myötä MT-07 on ajettavuudeltaan entistäkin parempi. Tarkan ja herkän ohjauksen ansiosta se menee
tarkalleen sinne, minne sen osoitat.
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MT-07

Kaksisylinterinen, 689 cc:n
crossplane-rivikone
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Optimoitu ajettavuus
Yamaha Hyper Naked malliston
ominaispiirteitä ovat tarkka ja herkkä
ajotuntuma sekä suoraviivaisen helppo
käsiteltävyys. Rungon ja alustan mitoitus
sekä painojakautuma on kaikki optimoitu
parasta ajokäytöstä ajatellen. Siksi
kiihdytyksissä ja suurissa nopeuksissa sekä
jarrutuksissa vakaa MT-07 on mutkaisella
maantiellä mieltä hivelevän ketterä
kääntymään.
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Erinomaisen suorituskykyinen
hinta/laatusuhde.
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Uudenmallinen bensatankki ja

Herkistetty jousitus
Etuhaarukan uudet, sporttiset
perusasetukset tehostavat ajokäytöstä ja tuntumaa. Lisäksi takavaimentimessa on
nyt myös paluuvaimennuksen säätö. Tämä
mahdollistaa jousituksen entistä
tarkemman hienosäädön. Progressiivisen
etu- ja takajouston 130 mm:n liike ja herkkä
toimivuus tekevät ajosta tasaista ja
helposti ennakoitavaa kaikissa ajoolosuhteissa.

MT-07
Moottori

Sylinterin tilavuus
Sylinterin mitat
Puristussuhde
Maksimiteho
Limited power version
Maksimivääntö
Voitelujärjestelmä
Kytkimen tyyppi
Sytytysjärjestelmä
Käynnistysjärjestelmä
Vaihteistojärjestelmä
Voimansiirto
Polttoaineen kulutus
CO2 emission

2-sylinterinen, 4-tahtinen, Nestejäähdytetty, DOHC,
4-venttiilinen
689 cm³
80.0 mm x 68.6 mm
11.5 : 1
55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
35.0kW
68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Märkäsumppu
Märkä, Monilevy
TCI
Sähkö
hammasrattaat, 6-vaihteinen
Ketju
4.3l/100km
100g/km

Alusta
Runko
Caster-kulma
Jättö
Etujousitusjärjestelmä
Takajousitusjärjestelmä
Etujoustovara
Takajoustovara
Etujarru
Takajarru
Eturengas
Takarengas

Timantin muotoinen
24º50
90mm
Telescopic forks
Keinuvarsi, (Linkkutyyppinen jousitus)
130 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Mitat
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Istuimen korkeus
Akseliväli
Maavara
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)
Polttoainesäiliön tilavuus
Öljysäiliön tilavuus

2,085 mm
745 mm
1,090 mm
805 mm
1,400 mm
140 mm
182 kg
14L
3.0L

Moottorin tyyppi
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MT-07
Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon.
Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia ja
valokuvat on otettu valvotuissa olosuhteissa suljetulla radalla. Kuvissa esiintyvissä laitteissa voi olla
alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita ja/tai ei-alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi
vain suljetulla alueella. Esitteen tiedot eivät ole sitovia, ne ovat vain suuntaa-antavia. Yamaha-tuotteiden
ja -lisävarusteiden sekä ei-alkuperäisten Yamaha-tarvikkeiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha ei osallistu ei-alkuperäisten Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden
kehittelyyn tai valmistukseen, eikä ota vastuuta niiden sopivuudesta tai toimivuudesta. Yamaha ei takaa
kuvissa olevien lisävarusteiden ja -tarvikkeiden saatavuutta kaikilla markkina-alueilla. Tuotteiden
saatavuus voi vaihdella tai olla rajattua eri maissa. Yamaha pidättää oikeuden lopettaa lisävarusteiden ja tarvikkeiden valmistuksen ilman ennakkoilmoitusta. Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden saatavuus,
valikoima ja hinnoittelu voivat vaihdella paikallisten asetusten ja markkinaolosuhteiden mukaisesti. Kaikki
oikeudet pidätetään. Tarkempia tietoja Yamaha-tuotteiden yksityiskohdista ja saatavuudesta
valtuutetuilta Yamaha-jälleenmyyjiltä.
Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja
vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät
henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta
liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja
ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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