
Karanlığa Meydan
Okuyun. Her şey
kontrolünüzde olsun.
Bu nefes kesici Hyper Naked, sizi sınırlara daha da

yaklaştırmak için tasarlanmıştır. Daha keskin, daha hızlı ve

daha agresif olan bu model, günümüzün en efsanevi ve

en heyecan verici motosikletlerinden biridir.

Radikal tarza sahip MT-09 SP, dinamik çift gözlü

tasarımının yanı sıra gelişmiş motor ve şasi teknolojisi ile

size tam kontrolle heyecan verici performans sunmak için

geliştirilmiştir.

Tamamen ayarlanabilen ön çatallar, Öhlins arka

amortisör, Hızlı Vites Değiştirme Sistemi ile Destekli ve

Kaydırmalı Debriyaj, sert ve hızlı gidebileceğiniz anlamına

gelir. Ayarlanabilir D-MODE performansı ve açılıp

kapanabilen TCS işlevi ile bu 3 silindirli kaliteli Hyper

Naked motosikleti bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Uzaktan ayarlanabilir Öhlins arka

süspansiyon

Özel Silver Blu Carbon renk teması

Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS)

daha hızlı vites değiştirme olanağı

sunar

Çevik yol tutuşu performansı

Dinamik tarza sahip, agresif çift LED

ön far

Yüksek torklu CP3 847 cc 3 silindirli

çapraz motor

Tamamen ayarlanabilir ön çatallar

Virajlara yumuşak giriş  sağlayan

destekli ve kaydırmalı debriyaj

Çekiş  Kontrol Sistemi (TCS) ve D-

MODE

Salınım koluna takılı plaka tutucu

Ha f alüminyum şasi ve salınım kolu

Led Park Lambası
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Karanlığa Meydan Okuyun. Her şey
kontrolünüzde olsun.
Japonya'nın Karanlık Tarafına güç verenler asla yerinde saymaz. Özel MT-09 SP modelimiz, Yamaha'nın

çok satan serisine en son katılan Hyper Naked oldu. Bu 3 silindirli üstün MT, gelişmiş teknik özelliklere

ve yarış motosikletlerini andıran renklere sahiptir.

Tamamen ayarlanabilir Öhlins arka amortisörle donatılan MT-09 SP, Hyper Naked'ın yol tutuşu

deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Sahip olduğu özel ekipmanlar arasında ayarlanabilir çatallar,

siyah göstergeler ile siyah gidon kontrolleri, mavi jantlar ve mavi dikişli sele bulunur.

MT-10 SP'den ilham alan Silver Blu Carbon renk temasına sahip bu yüksek performanslı çıplak

motosiklet, tam aradığınız modeldir. MT-09 SP: Karanlığa Meydan Okuyun.
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Öhlins arka amortisör ve
ayarlanabilir çatallar

MT-09 SP, hassas yol tutuşu performansı

için yüksek kaliteli, tamamen ayarlanabilir

Öhlins arka amortisörü kullanır. Bu

amortisör, şasiyi hızlı ve kolay bir şekilde

ayarlamak için uzaktan ayarlama

özelliğine sahiptir. Altın renkli

ayarlanabilir çatallar ise kontrol olanağını

artırmak için tepki ve sıkıştırma

sönümleme özellikleri üzerinde ince

ayarlar yapabilmenizi sağlar.

Özel renk teması

MT-09 SP'nin üst düzey teknik özelliklerini

vurgulamak için sınıfında lider MT-10

SP'den ilham alan Silver Blu Carbon renk

teması kullanılmıştır. Diğer özel ayrıntılar

arasında SP gra klerine sahip 10 ispitli

mavi jantlar, siyah göstergeler ile siyah

gidon kontrolleri ve mavi dikişli benzersiz

sele bulunur.

Agresif LED çift farlar

MT-09 SP'de bu en çok satan Hyper Naked'a

daha da tehditkar bir görünüm katan agresif

tarzlı çift gözlü far grubu bulunur. Üst seviye

MT-10 SP'den alınan ilhamla, eğimli ikili ön

farlara dört LED ampul takılmış ve ikili LED

sinyal lambaları kullanılmıştır.

Hızlı Vites Değiştirme Sistemi /
A&S debriyaj

Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS) daha

yumuşak ve hızlı vites yükseltme olanağı

sunar ve MT-09 SP'nin yalın, doğrusal

torkundan en iyi şekilde yararlanmanızı

sağlar. Bu dinamik Hyper Naked'da aynı

zamanda viraja girmeden önce vites

küçültürken daha fazla şasi dengesi

sağlayan A&S debriyaj bulunur.

Yüksek torklu 3 silindirli 847 cc
CP3 motor

MT-09 SP'nin "CP3" 847 cc 3 silindirli

çapraz düzlemli motorunu denedikten

sonra, bu motosikleti sınıfındaki en

heyecan verici model haline getiren,

anında yalın ve doğrusal tork sağlama

özelliğine bayılacaksınız. Tamamen EU4

uyumlu motorda kaliteli ve geliştirilmiş

güç özellikleri bulunur.

Elektronik kontrol teknolojisi

MT-09 SP'nin gelişmiş elektronik kontrol

teknolojisi, farklı sürüş durumları ve çeşitli

yol yüzeylerine uyum sağlamaya hazırdır. 3

konumlu D-MODE işlevi ile motor gücünü

ha f ile agresif arasında değiştirebilirsiniz.

Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) ve ABS de

gerektiğinde devreye girerek size yüksek

kontrol kabiliyeti sağlar.
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Motor

Motor tipi 3-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 847 cm³
Çap x Strok 78.0 mm x 59.1 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maksimum tork 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 25º
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Coil spring/Gas-hydraulic damper
Ön teker hareketi 137 mm
Arka teker hareketi 130 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Ön lastik 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Arka lastik 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Boyutlar

Toplam uzunluk 2075 mm
Toplam genişlik 815 mm
Toplam yükseklik 1120 mm
Sele yüksekliği 820 mm
Tekerleklerarası mesafe 1440 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 193 kg
Yakıt tankı kapasitesi 14L
Yağ tankı kapasitesi 3.4L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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