
Vyzvite temnotu.
A prevezmite
absolútnu kontrolu.
Tento dych vyrážajúci model radu Hyper Naked bol

navrhnutý tak, aby posunul vaše hranice na vyššiu

úroveň. Svižnejší, rýchlejší a agresívnejší – jeden

z najkultovejších a najvzrušujúcejších motocyklov, aký

sme kedy vyrobili.

Dynamický dizajn s dvojicou svetlometov a so stikovaná

technológia motora a podvozka predurčujú tento

radikálne tvarovaný model MT-09 SP poskytovať

vzrušujúci výkon s úplnou kontrolou nad riadením.

Úplne nastaviteľné predné vidlice a zadný tlmič Öhlins

plus systém rýchleho radenia a klzná spojka A&S

znamenajú, že môžete jazdiť tvrdšie a rýchlejšie. Výkon

motora s nastaviteľným režimom D-MODE a prepínateľný

systém kontroly trakcie (TCS) vám umožňujú posunúť

zážitok z jazdy na tomto trojvalcovom modeli radu Hyper

Naked na novú úroveň.

Diaľkovo nastaviteľné zadné

odpruženie Öhlins

Exkluzívna farebná schéma Silver Blu

Carbon

Systém rýchleho radenia (QSS)

umožňuje rýchlejš ie radenie vyš ších

prevodových stupňov

Svižné ovládanie

Dynamický štýl, agresívne dvojité LED

svetlomety

Trojvalcový motor CP3 s objemom

847 cm3, krížovým kľukovým hriadeľom

a mohutným krútiacim momentom

Úplne nastaviteľné predné vidlice

Klzná spojka A&S pre plynulý vjazd do

zákrut

Systém kontroly trakcie (TCS) a D-

MODE

Držiak evidenčného čísla s montážou na

výkyvné rameno

Odľahčený hliníkový rám a výkyvné

rameno

Polohové LED svetlá
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Vyzvite temnotu. A prevezmite absolútnu
kontrolu.
Sily, ktoré pôsobia v temnej stránke Japonska, nikdy nemôžu zastať na mieste. Náš exkluzívny model

MT-09 SP je najnovší model radu Hyper Naked, ktorý sa zaraďuje k najpredávanejšiemu sortimentu

spoločnosti Yamaha. S prémiovými parametrami a farbami inšpirovanými pretekárskymi motocyklami

ide o neprekonateľný trojvalec MT.

Model MT-09 vybavený úplne nastaviteľným zadným tlmičom Öhlins prenáša zážitky s riadením v rade

Hyper Naked do nového sveta. Špeciálne vybavenie zahŕňa nastaviteľné vidlice a čierne prístroje

s čiernymi ovládačmi na riadidlách, ako aj modré kolesá a modro prešívané sedadlo.

Tento vysokovýkonný nekapotovaný motocykel s farebnou schémou Silver Blu Carbon inšpirovanou

modelom MT-10 SP je skutočne výnimočný stroj. MT-09 SP: Vyzvite temnotu.
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Zadný tlmič Öhlins
a nastaviteľné vidlice

V modeli MT-09 SP sa používa úplne

nastaviteľný zadný tlmič Öhlins špičkovej

kvality vybavený diaľkovou reguláciou,

ktorá umožňuje rýchle a jednoduché

nastavenie podvozka. Nastaviteľné vidlice

zlatej farby vám umožňujú jemnú úpravu

parametrov rozťahovania a tlmenia pri

kompresii a zabezpečujú zlepšenú

manévrovateľnosť.

Exkluzívna farebná schéma

Povrchová úprava s exkluzívnou farebnou

schémou Silver Blu Carbon, ktorá je

inšpirovaná modelom MT-10 SP, najlepším

vo svojej triede, podčiarkuje prémiové

parametre modelu MT-09 SP. K ďalším

špeciálnym prvkom patria modré kolesá

s 10 lúčmi s gra kou SP, ako aj čierne

prístroje, čierne ovládače na riadidlách

a jedinečné sedadlo s modrým prešívaním.

Agresívna dvojica LED
svetlometov

Model MT-09 SP je vybavený zostavou

dvojitých svetlometov s agresívnym štýlom,

ktorá dodáva tomuto najpredávanejšiemu

modelu radu Hyper Naked ešte

nebezpečnejší vzhľad. Inšpirovali sme sa

naším špičkovým modelom MT-10 SP

a vybavili sme túto dvojicu skosených

svetlometov štyrmi LED žiarovkami a dvomi

polohovými LED svetlami.

Systém rýchleho radenia/klzná
spojka A&S

Systém rýchleho radenia (QSS) poskytuje

hladšie a rýchlejšie radenie vyšších

prevodových stupňov a umožňuje vám

naplno využiť základný a lineárny krútiaci

moment modelu MT-09 SP. Tento

dynamický model radu Hyper Naked je

taktiež vybavený klznou spojkou A&S,

ktorá poskytuje väčšiu stabilitu podvozka

pri rýchlom radení nižších prevodových

stupňov pred vjazdom do zákruty.

Trojvalcový motor CP3
s objemom 847 cm3 s mohutným
krútiacom momentom

Ak raz vyskúšate silu trojvalcového

motora „CP3“ s objemom 847 cm3 modelu

MT-09 SP, s krížovým k ľukovým hriadeľom

a mohutným krútiacim momentom, pohltí

vás jeho okamžitý základný a lineárny

krútiaci moment, vďaka ktorému je

najvzrušujúcejším motocyklom vo svojej

kategórii. Motor sa dodáva

s prepracovaným a vylepšeným výkonom

a je v úplnom súlade s normou EU4.

Elektronická technológia
riadenia

Vylepšená elektronická technológia riadenia

modelu MT-09 SP sa dokáže rýchlo

prispôsobiť rôznym jazdným situáciám

a povrchom cesty. Trojpolohová funkcia D-

MODE vám umožňuje nastaviť mierny až

agresívny výkon motora, pričom sa v prípade

potreby aktivuje systém kontroly trakcie

(TCS) a systém ABS, ktoré vám poskytujú

vysoké úrovne riadenia motocykla.

MT-09 SP



Motor

Typ motora 3 válec, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 847 cm³
Vŕtanie x zdvih 78.0 mm x 59.1 mm
Kompresný pomer 11.5 : 1
Maximálny výkon 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximálny krútiaci moment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 5.5l/100km
CO2 emisie 127g/km

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 25º
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia Vinutá pružina / Plynohydraulický tlmič
Predná zdvih 137 mm
Zadný zdvih 130 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Zadná pneumatika 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Rozmery

Celková dĺžka 2075 mm
Celková šírka 815 mm
Celková výška 1120 mm
Výška sedadla 820 mm
Rázvor kolies 1440 mm
Minimálna svetlá výška 135 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 193 kg
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 3.4L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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