
Temná energia
Vzali sme motor, podvozok a odpruženie z nášho

slávneho modelu YZF-R1 a požiadali sme našich

technikov, aby vytvorili neprekonateľný model radu

Hyper Naked.

Vďaka osadeniu nasávacieho, výfukového a palivového

systému ponúka model MT-10 silnejší krútiaci moment

pri nízkych až stredných otáčkach, čím umožňuje

pôsobivé zrýchlenie a okamžitú odozvu pri akejkoľvek

rýchlosti. Hliníkový podvozok Deltabox s krátkym

rázvorom ponúka najsvižnejšie riadenie vo svojej triede

a vďaka dômyselným elektronickým systémom nad ním

máte dokonalú kontrolu, akokoľvek rýchlo či ďaleko

vyrazíte.

Agresívny tvar s ťažiskom umiestneným vpredu a dvojité

LED svetlomety dodávajú temnej strane dynamickú tvár –

kým prirodzená poloha pri jazde umožňuje všestranné

každodenné využitie v náležitom pohodlí.

Štvorvalcový motor CP4 s krížovým

kľukovým hriadeľom a mohutným

krútiacim momentom

Motor, podvozok a odpruženie

odvodené od modelu YZF-R1

Prispôsobený pre silný, lineárny krútiaci

moment pri nízkych až stredných

otáčkach

YCC-T, D-MODE a systém kontroly

trakcie

Klzná spojka A&S a systém rýchleho

radenia (QSS)

Ľahký hliníkový hlavný rám Deltabox

Krátky rázvor 1 400 mm pre

prvotriednu obratnosť

Dynamická konštrukcia s ťažiskom

vpredu

Vzpriamená poloha pri jazde

s náklonom vpred

Špičkové brzdy so systémom ABS

a radiálnymi strmeňmi

Plne prispôsobiteľné špičkové

odpruženie

Multifunkčný prístrojový panel LCD

MT-10



Temná energia
Výkon. Krútiaci moment. Svižnosť. MT-10 je presne to, na čo ste čakali. Je s prehľadom

najvýkonnejším modelom radu Hyper Naked vôbec. A práve nastal čas, aby ste spoznali ešte

dokonalejšiu tvár temnoty.

Najazdili ste toho veľa. Presne viete, čo chcete. Seriózny výkon s precíznym ovládaním v ostrých

zákrutách. K tomu prirodzenú ergonómiu, vďaka ktorej môžete jazdiť kdekoľvek, na akejkoľvek ceste.

Osedlajte lúč temnoty s modelom MT-10.

Vďaka pohonu motorom s krížovým kľukovým hriadeľom a objemom 998 cm3 uspôsobeným pre

mohutnejší krútiaci moment pri nízkych až stredných otáčkach – a odľahčenému hliníkovému

podvozku Deltabox s mimoriadne krátkym rázvorom a prirodzenou polohou pri jazde – je model MT-10

dokonalým stelesnením výkonu s najsvižnejším a najprecíznejším riadením vo svojej triede.
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Plne nastaviteľné odpruženie
predného a zadného kolesa

Systém odpruženia pozostávajúci z plne

nastaviteľnej 43 mm kazetovej prednej

vidlice a kĺbového zadného systému závesu

Monocross je jedným z najpokročilejších

v kategórii nekapotovaných modelov

s objemom do jedného litra. Vďaka

špeci ckému nastaveniu pre konkrétny

model ponúka tento pretekársky ladený

systém odpruženia dokonalú precíznosť

riadenia a vysokú mieru pohodlia pri jazde.

Ľahký hliníkový hlavný rám
Deltabox a vidlica

Tento špičkový model MT má ľahký

hliníkový hlavný rám Deltabox

a mimoriadne dlhé vzpriamené hliníkové

výkyvné rameno s optimálnym vyvážením

odolnosti a tuhosti. Konštrukcia ponúka

najspoľahlivejšie riadenie vo svojej triede

s optimálnou stabilitou jazdy v priamom

smere a svižnou ľahkosťou.

Krátky rázvor 1 400 mm pre
dokonalú svižnosť

Model MT-10 má kompaktný a ľahký

podvozok. V záujme dosiahnutia výnimočnej

svižnosti spojenej s ľahkým a neutrálnym

riadením má tento líder vo svojej triede

dokonale vyladenú geometriu a mimoriadne

krátky rázvor s dĺžkou len 1 400 mm – vďaka

čomu je jedným z najkompaktnejších

modelov v triede do 1 000 cm³.

Vzpriamená poloha pri jazde
a ťažisko vpredu

Vďaka vzájomnému usporiadaniu riadidiel,

sedadla a stúpadiel je jazdec počas jazdy

mierne naklonený dopredu, čo mu

umožňuje naplno využiť lineárny krútiaci

moment. Dynamický vzhľad vznikajúci

umiestnením ťažiska vpredu na

najprepracovanejšom modeli radu MT

umocňuje ešte kompaktná bočná kapota

s rúrovitými krytmi a široký kryt palivovej

nádrže.

Systém kontroly trakcie (TCS),
systém rýchleho radenia (QSS),
klzná spojka A&S

Prepínateľný systém kontroly trakcie

(TCS) modelu MT-10 má tri úrovne

regulácie, ktoré zabezpečujú plynulý

kontakt s vozovkou v rôznych

podmienkach. Systém rýchleho radenia

(QSS) umožňuje bezspojkové radenie

vyšších prevodových stupňov pri plnom

výkone a klzná spojka A&S poskytuje

precíznu kontrolu počas zrýchľovania

a spomaľovania.

Elektronická technológia
riadenia

V záujme dosiahnutia najvyššej miery

kontroly jazdca nad strojom využíva model

MT-10 elektronické ovládanie plynu Yamaha

(YCC-T) spoločne s jednoducho

nastaviteľným systémom tempomatu

uplatniteľným pri rýchlostiach nad 50 km/h.

Systém Yamaha D-MODE optimalizuje

fungovanie v rôznych podmienkach vďaka

trom režimom prevádzky motora – 12-

voltová zásuvka s jednosmerným prúdom

zase umožní nabíjať rôzne príslušenstvo.
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Motor

Typ motora
Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 998cc
Vŕtanie x zdvih 79.0 mm x 50.9 mm
Kompresný pomer 12 : 1
Maximálny výkon 118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm
Maximálny krútiaci moment 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 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 8.0l/100km
CO2 emisie 185g/km

Podvozok

Rám hliníkový, Deltabox
Predný zdvih 24º
Uhol sklonu 102mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks, Ø43 mm
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 120 mm
Zadný zdvih 120 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Predná pneumatika 120/70 ZR17 M/C (58W)
Zadná pneumatika 190/55 ZR17 M/C (75W)

Rozmery

Celková dĺžka 2095 mm
Celková šírka 800 mm
Celková výška 1110 mm
Výška sedadla 825 mm
Rázvor kolies 1400 mm
Minimálna svetlá výška 130 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 210 kg
Kapacita palivové nádrže 17litres
Kapacita olejové nádrže 3.9litres
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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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