
Welkom bij de "Dark
Side of Japan"
Deze motor ets heeft echt karakter. Plus een coole

uitstraling. En of je nu een man of vrouw bent, of een

beginnend of ervaren motorrijder, de geweldige

uitstraling en het unieke karakter van de MT-07 zijn

onweerstaanbaar.

Yamaha heeft deze veelzijdige Hyper Naked ontworpen

om elke motorrijder de kans te bieden om opwindende

prestaties te ervaren. De zuinige 689 cc parallel-twin

motor biedt meer dan genoeg rijsensatie per cc dankzij

een grote hoeveelheid koppel bij lage tot middelhoge

toerentallen en een vlak koppelverloop.

Met zijn gerestylede kuipwerk, gedurfde koplamp in MT-

09-stijl en grote luchtinlaten – alsmede dankzij het

comfortabelere zadel en de sportievere

veringinstellingen – neemt de MT-07 je mee naar de

"Dark Side of Japan".

Digitale instrumenten met volledig

LED-display

Dubbele 282mm-schijfremmen vóór

met remklauwen met 4 cilinders

Gebouwd voor optimaal rijplezier

Vloeistofgekoelde, 689cc, parallel-twin

4-takt

Design volgens crossplane- loso e

met 270-graden krukas

Laag droog gewicht van slechts 164 kg

Wendbaar en gemakkelijk te besturen

Ver jnde voor- en

achterwielophanging

Hoogwaardig ontwerp van het

kuipwerk met verbeterde afwerking

Verbeterde rijpositie

Pittige prestaties gecombineerd met

betaalbaarheid en een laag

brandstofverbruik

35 kW uitvoering voor A2-rijbewijs ook

verkrijgbaar
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Welkom bij de "Dark Side of Japan"
De MT-07 is geïnspireerd door de "Dark Side of Japan" en heeft razendsnel Europa veroverd – en is hij

nu een van Yamaha's best verkopende motor etsen aller tijden. En het is gemakkelijk te begrijpen

waarom zoveel motorrijders deze opwindende Hyper Naked hebben gekozen.

Zijn compacte 689cc parallel-twin motor met een "crossplane  loso e" is ontwikkeld om je een sterk

en lineair koppel te bieden voor een sensationele acceleratie met een uitstekend brandstofverbruik.

De opvallende kuip en strakke luchtinlaten versterken de krachtige uitstraling van de MT-familie, en

het nieuwe zadel zorgt voor een nog betere rijpositie. Dankzij de ver jnde voor- en

achterwielophanging doet het compacte buizenframe van de MT-07 exact wat u wilt... en leidt het u

rechtstreeks naar de ´Dark Side of Japan´.

MT-07

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Laag droog gewicht van slechts
164 kg

Wat je als eerste opvalt wanneer je met

de MT-07 rijdt, zijn de uitzonderlijke

wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid.

Dankzij het lage gewicht van slechts 164

kg, het compacte chassis en de korte

wielbasis van 1400 mm is het altijd een

waar genot om op deze krachtige Hyper

Naked te rijden.

35 kW uitvoering voor A2
rijbewijs ook beschikbaar

Naast de "Full Power" uitvoering met een

vermogen van 55,0 kW (74,9 pk) bij een

toerental van 9000 omw/min is de Yamaha

MT-07 nu ook beschikbaar in een speciale

35 kW uitvoering die bij uitstek geschikt is

voor motorrijders met een A2 rijbewijs.

Dit beperkte model levert nog altijd een

hoog koppelverloop in het lage- en

middentoerengebied voor een snelle

acceleratie vanuit een laag toerental,

waardoor het een favoriet is bij nieuwe

motorrijders.

Digitale, op het stuur
gemonteerde instrumenten

De high-tech instrumenten zijn direct op

het stuur gemonteerd, zodat de motorrijder

goed zicht op de weg heeft. Het

gemakkelijk af te lezen LED-display omvat

een versnellingsindicator en brandstofmeter,

en een toerenteller waarbij de hoogste

indicatiebalken in het toerentalbereik 4.000

tot 8.000 tpm staan waar het koppel het

hoogst is.

Nog betere rijpositie

De MT-07 is voorzien van een doordacht

ontworpen zadel dat motorrijders van elke

lengte een perfecte rijhouding biedt. Aan

de voorkant loopt het zadel door tot de

achterste zijkanten van de brandstoftank,

wat nog meer comfort biedt. Bovendien

geeft deze vorm de nieuwe MT-07 een

beter geïntegreerd pro el en een sterkere

MT-identiteit.

Ver jnde wielophanging

De instellingen van de voorvork zijn

aangepast om de motor ets een

sportiever karakter te geven, terwijl de

schokdemper achter nu is voorzien van een

versteller voor rebound-demping. Hierdoor

kan de ophanging eenvoudig worden

aangepast. Met een veerweg van 130 mm

aan zowel de voorkant als de achterkant

zorgt het wielophangingssysteem van de

MT-07 voor soepele, progressieve en

voorspelbare prestaties. Hierdoor is de

MT-07 ideaal voor een breed scala aan

rijomstandigheden.

Ontwerp van het MT-kuipwerk

De nieuw ontworpen brandstoftank en

opvallende luchtinlaten geven de MT-07 een

strakkere look en versterken de uitstraling

van de MT-familie. Het zadel en de zwarte

zijpanelen accentueren het ´mass forward´-

ontwerp van de motor en benadrukken de

atletische bouw. De opvallende koplamp en

het door de MT-09 geïnspireerde achterlicht

verbeteren het algehele gevoel van

kwaliteit en stijl.
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Motor

Motortype 2-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689 cm³
Boring x slag 80.0 mm x 68.6 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35.0kW
Max. koppel 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24º50
Spoor 90mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 130 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø245 mm
Bandenmaat voor 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Bandenmaat achter 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2,085 mm
Totale breedte 745 mm
Totale hoogte 1,090 mm
Zithoogte 805 mm
Wielbasis 1,400 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

182 kg

Inhoud brandstoftank 14L
Carterinhoud 3.0L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele

motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden of op een afgesloten

circuit. Het afgebeelde product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires

van andere merken die uitsluitend op een afgesloten circuit mogen worden gebruikt. Alle informatie is

bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en

accessoires van een ander merk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door erkende derde

partijen. Yamaha kan de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires niet overal

garanderen. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha

behoudt zich het recht voor om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving stop te

zetten. Voor zover van toepassing, kunnen de prijzen van Yamaha-producten en -accessoires variëren in

functie van lokale vereisten en voorwaarden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden

ontleend. Raadpleeg je lokale Yamaha-dealer voor meer informatie en beschikbaarheid.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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