
Győzd le a sötétséget.
Vedd át az irányítást.
A lélegzetelállító Hyper Naked modellt arra terveztük,

hogy vele még tovább feszegethesd a határokat.

Stílusosabb, gyorsabb és agresszívabb – ez korunk egyik

legikonikusabb és legizgalmasabb motorkerékpárja.

A dinamikus, ikerfényszórós kialakítású, ki nomult

motor- és váztechnológiával ellátott, radikális stílusú MT-

09 SP úgy készült, hogy lenyűgöző teljesítményt és teljes

irányíthatóságot nyújtson.

A teljes mértékben állítható első villával és Öhlins hátsó

lengéscsillapítóval, valamint a gyorsváltóval és a

rásegítős és csúszókuplunggal keményebben és

gyorsabban száguldhatsz. A D-MODE-dal állítható

teljesítményszintekkel és a kapcsolható kipörgésgátlóval

még többet kihozhatsz ebből a prémium színvonalú,

háromhengeres Hyper Naked motorkerékpárból.

Külsőleg állítható Öhlins hátsó

felfüggesztés

Exkluzív Silver Blu Carbon színséma

A gyorsváltó rendszer (QSS) gyorsabb

felváltást tesz lehetővé

Nagy teljesítmény és jó kezelhetőség

Dinamikus stílus, agresszív LED-es

ikerfényszórók

Nagy nyomatékú, CP3 847

köbcentiméteres, 3 hengeres

keresztsíkú motor

Teljes mértékben állítható első villa

Segéd- és csúszó tengelykapcsoló a

zökkenőmentes kanyarodás érdekében

Kipörgésgátló rendszer (TCS) és D-

MODE

Lengőkarra rögzített

rendszámtáblatartó

Könnyű alumínium váz és lengőkar

LED-es helyzetjelző lámpák
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Győzd le a sötétséget. Vedd át az
irányítást.
A Japán sötét oldalán munkálkodó erők soha nem nyugszanak. Az exkluzív MT-09 SP a Yamaha

legkelendőbb Hyper Naked kínálatának legújabb tagja. Prémium felszereltségével és verseny-

motorkerékpárok ihlette színeivel ez a legjobb választás a háromhengeres MT modellek között.

A teljes mértékben állítható Öhlins hátsó felfüggesztéssel szerelt MT-09 SP új szintre helyezi a Hyper

Naked motorkerékpároktól megszokott kezelési élményt. Különleges felszereltségei közé tartozik az

állítható villa, a kormányról vezérelhető fekete műszerek, valamint a kék kerekek és a kék öltésekkel

készülő ülés.

Ez az MT-10 SP ihlette Silver Blu Carbon színsémával készülő, nagy teljesítményű naked

motorkerékpár a legkiválóbb választás. MT-09 SP: Győzd le a sötétséget.
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Öhlins hátsó felfüggesztés és
állítható villa

A pontos kezelési teljesítmény érdekében

az MT-09 SP prémium minőségű, teljesen

állítható, külső állítószerkezettel szerelt

Öhlins hátsó felfüggesztéssel rendelkezik,

mellyel gyorsan és könnyen beállítható a

váz. Az állítható aranyszínű villával pedig

 nomhangolhatod a húzó- és

nyomócsillapítási tényezőket a még jobb

irányíthatóság érdekében.

Exkluzív színséma

Prémium felszereltségének

kihangsúlyozásaként az MT-09 SP exkluzív

Silver Blu Carbon színsémával készül, amit

a kategóriaelső MT-10 SP modellünk

ihletett. Emellett olyan jellemzőkkel

rendelkezik még, mint az SP gra kával

ellátott, kék 10 küllős kerekek, a fekete

műszerek, a kormányon elhelyezett fekete

kezelőszervek, valamint egy kék varrással

készült egyedi ülés.

Agresszív, LED-es kettős
fényszórók

Az MT-09 SP agresszív stílusú ikerfényszóró-

szerelvénye még fenyegetőbb megjelenést

kölcsönöz ennek a népszerű Hyper Naked

motornak. Az ikonikus MT-10 SP modell

által inspirált döntött kettős fényszórók

négy LED-izzóval vannak felszerelve, és

kettős LED-es helyzetjelző lámpákkal

egészülnek ki.

Gyorsváltó rendszer/A&S
tengelykapcsoló

A gyorsváltó rendszer (QSS)

zökkenőmentesebb és gyorsabb felváltást

biztosít, és általa a lehető legtöbbet

hozhatod ki az MT-09 nyers és lineáris

nyomatékából. Ez a dinamikus Hyper

Naked egy A&S tengelykapcsolóval is fel

van szerelve, amely még jobb stabilitást

ad a váznak akkor, amikor egy kanyar

előtt hirtelen visszaváltasz.

Nyomatékban gazdag,
háromhengeres, 847 cm³-es CP3
motor

Ha egyszer megtapasztaltad az MT-09 SP

847 cm³-es, háromhengeres keresztsíkú

„CP3” motorjának erejét, azonnal

megszereted nyers és lineáris

nyomatékleadását, amely kategóriájának

legizgalmasabb motorjává teszi. A motor

 nomított és javított

teljesítményjellemzőkkel rendelkezik, és

teljes mértékben megfelel az EU4

követelményeinek.

Elektronikus vezérlőtechnológia

Az MT-09 SP fejlett elektronikus

vezérlőtechnológiája képes alkalmazkodni a

különféle vezetési helyzetekhez és a változó

útfelületekhez. A 3 fokozatú D-MODE

funkció lehetővé teszi, hogy az enyhétől az

agresszívig változtathasd a motor

teljesítményjellemzőit, a kipörgésgátló

rendszer (TCS) és az ABS pedig akkor

avatkoznak be, amikor arra szükség van,

nagy mértékű irányíthatóságot biztosítva.

MT-09 SP



Motor

Motor típusa
3 hengeres, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC, 4
szelepes

Lökettérfogat 847 cm³
Furat x löket 78.0 mm x 59.1 mm
Kompresszióviszony 11.5 : 1
Maximális teljesítmény 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximális nyomaték 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 25º
Első felfüggesztés Telescopic forks
Hátsó felfüggesztés Coil spring/Gas-hydraulic damper
Első rugóút 137 mm
Hátsó rugóút 130 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø245 mm
Első gumi 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Hátsó gumi 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Méretek

Teljes hossz 2075 mm
Teljes szélesség 815 mm
Teljes magasság 1120 mm
Ülésmagasság 820 mm
Tengelytáv 1440 mm
Minimális hasmagasság 135 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 193 kg
Üzemanyagtank kapacitása 14L
Olajtank kapacitása 3.4L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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