MT-09

Sila schopnosti
riadenia
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.
Jeho dynamický dizajn s dvojicou svetlometov
a so stikovaná technológia motora a podvozka
predurčujú tento radikálne tvarovaný model MT-09
poskytovať vzrušujúci výkon s úplnou kontrolou nad
riadením.
Plne nastaviteľné predné vidlice, 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 3valcovom modeli radu Hyper Naked na novú úroveň.

Agresívna dvojica LED svetlometov
Nastaviteľné závesy pre lepší zážitok zo
športového jazdenia
Systém rýchleho radenia (QSS)
umožňuje rýchlejšie radenie vyš ších
prevodových stupňov
Klzná spojka A&S pre plynulý vjazd do
zákrut
Trojvalcový motor CP3 s objemom
847 cm3, krížovým kľukovým hriadeľom
a mohutným krútiacim momentom
Motor s nastaviteľným režimom DMode
Prepracovaný a vylepšený výkon
Prepínateľný systém kontroly trakcie
(TCS)
Držiak evidenčného čísla s montážou na
výkyvné rameno
Odľahčený hliníkový rám a výkyvné
rameno
Polohové LED svetlá

MT-09
Sila schopnosti riadenia
Z motocykla, ktorý všetko zmenil, sa vyvinul ešte svižnejší a technologicky pokročilejší model radu
Hyper Naked. Cieľom tohto dynamického modelu MT-09 je inšpirovať dnešnú generáciu jazdcov, ktorí
hľadávajú vzrušenie, ako žiaden iný motocykel v jeho triede.
Prvý dojem je najdôležitejší a vďaka svojej ohurujúcej tvári s dvojicou LED svetlometov zvýrazňujúcej
jeho agresívny štýl púta model MT-09 pozornosť. Predné krídla a bočné rebrá chladiča dodávajú
tomuto motocyklu výnimočne ostrý vzhľad – a nekompromisný štýl tohto motocykla sme posilnili
kratšou zadnou časťou.
Vďaka svojmu radikálnemu vzhľadu, precíznej karosérie a vyšším technickým parametrom je táto
nezastaviteľná sila pripravená posunúť vašu skúsenosť z jazdy na modeloch radu Hyper Naked na
vyššiu úroveň.
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MT-09

Agilné riadenie

Dynamický štýl

Kľúčovým prvkom preslávenej svižnosti

Okrem odvážnej a futuristickej prednej

Držiak na poznávaciu značku
s montážou na výkyvné rameno

modelu MT-09 je použitie kompaktného

časti s dvojicou LED svetlometov ponúka

Držiak na poznávaciu značku s montážou na

hliníkového rámu a ramena, ktoré

najnovší model MT-09 rozsah štylistických

výkyvné rameno s odľahčenou

využívajú motor CP3 ako nosný diel.

zmien, ktoré zvýrazňujú jeho vzhľad

jednostrannou hliníkovou podperou dodáva

Vďaka odľahčenému podvozku a vyváženej

a robia tento model radu Hyper Naked

zadnej časti modelu MT-09 svieži vzhľad.

hmotnosti je tento multifunkčný model

ešte zaujímavejším. Odľahčené bočné

Vzhľad zadnej časti dopĺňa zadné LED svetlo

radu Hyper Naked jedným z najsvižnejších

rebrá chladiča, väčšie nasávacie hrdlá na

a zadná kapota, ktoré zdôrazňujú ľahký

motocyklov vo svoje triede.

nádrži a krídla svetlometov dodávajú

a svižný vzhľad tohto motocykla.

tomuto motocyklu súmerný a dynamický
vzhľad.

Elektronická technológia
riadenia
Vylepšená elektronická technológia

Motor CP3 s mohutným
krútiacim momentom v súlade
s normou EU4

riadenia modelu MT-09 sa dokáže rýchlo

Ak raz vyskúšate silu trojvalcového

prispôsobiť rôznym jazdeckým situáciám

motora „CP3“ s objemom 847 cm3,

a povrchom cesty. 3-polohová funkcia D-

krížovým kľukovým hriadeľom a mohutným

Mode vám umožňuje nastaviť mierny až

krútiacim momentom, pohltí vás jeho

agresívny výkon motora, pričom sa

okamžitý základný a lineárny krútiaci

v prípade potreby aktivuje systém kontroly

moment, vďaka ktorému je

trakcie (TCS) a systém ABS, ktoré vám

najvzrušujúcejším motocyklom vo svojej

poskytujú vysoké úrovne riadenia

kategórii. Motor sa dodáva

motocykla.

s prepracovaným a vylepšeným výkonom
a je v úplnom súlade s normou EU4.
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Systém rýchleho radenia/klzná
spojka A&S
Systém rýchleho radenia (QSS) typu YZF-R1
poskytuje hladšie a rýchlejšie radenie
vyšších prevodových stupňov a umožňuje
vám naplno využiť základný a lineárny
krútiaci moment modelu MT-09. 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.

MT-09
Motor
Typ motora
Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih
Kompresný pomer
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka
Koncový prevod
Spotreba paliva
CO2 emisie

3 válec, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá, vícelamelová
TCI
Elektrický
stály záber, 6 rýchlostná
Reťaz
5.5l/100km
127g/km

Podvozok
Rám
Predný zdvih
Uhol sklonu
Systém zadného odpruženia
Systém predného odpruženia
Predná zdvih
Zadný zdvih
Predná brzda
Zadná brzda
Predná pneumatika
Zadná pneumatika

Diamond
25º
103mm
Telescopic forks
kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
137 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Rozmery
Celková dĺžka
Celková šírka
Celková výška
Výška sedadla
Rázvor kolies
Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2,075 mm
815 mm
1,120 mm
820 mm
1,440 mm
135 mm
193 kg
14L
3.4L
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MT-09
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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