
Viagens extremas
Quer tenha de se deslocar para o trabalho, partir em

viagem ou explorar as estradas secundárias, a MT-10

Tourer Edition é a Naked ideal para si.

Pode apreciar a proteção adicional contra o vento

proporcionada pelo vidro alto e pelas proteções para as

mãos, bem como o banco confortável, que faz toda a

diferença nas viagens mais longas. As malas laterais

aumentam a funcionalidade; e o suporte de GPS e a

navegação por satélite TomTom opcional permitem-lhe

descobrir novos caminhos.

O lendário motor de plano cruzado de 4 cilindros e 998 cc

proporciona uma onda de binário linear para uma

resposta imediata e os quadros Deltabox compactos em

alumínio proporcionam precisão no controlo. MT-10

Tourer Edition: Porque todos os dias são diferentes.

Malas laterais, vidro alto, banco

confortável,

proteções para as mãos e suporte de

GPS

Motor de 4 cilindros CP4 com

cambota de planos cruzados e binário

elevado

Suspensão, quadro e motor derivados

da YZF-R1

A nada para proporcionar um binário

forte e linear nas gamas baixa a média

YCC-T, D-MODE e sistema de controlo

de tração

Embraiagem A&S e sistema de

mudanças rápidas (QSS)

Quadro principal Deltabox leve, de

alumínio

Curta distância entre eixos de 1400

mm para uma agilidade líder na classe

Silhueta dinâmica com concentração

de peso à frente

Travões ABS de especi cações

elevadas com pinças radiais

Suspensão de especi cações elevadas

totalmente ajustável
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Viagens extremas
Pegámos na Hyper Naked mais potente que alguma vez construímos e adicionámos uma gama de

equipamentos especialmente desenvolvidos para lhe dar o potencial de ir ainda mais longe.

A MT-10 Tourer Edition é fornecida com toda a performance do elevado binário e toda a precisão em

curva da inovadora MT-10. As malas laterais leves proporcionam a funcionalidade adicional de que

necessita para se adaptar ao seu estilo de vida, ao mesmo tempo que o suporte de GPS facilita a

instalação de navegação por satélite. Com um vidro alto, um banco confortável e proteções para as

mãos, esta moto sem carenagem de curta distância entre eixos e 998 cc está pronta para ir mais

além.

MT-10 Tourer Edition. Porque a viagem é tudo.

MT-10 Tourer Edition



Equipamento de turismo para
conforto e funcionalidade

Esta é a moto ideal para quando tem de

chegar ao seu destino rapidamente! O

vidro alto, o banco confortável e as

proteções para as mãos oferecem a

possibilidade de viajar grandes distâncias

sem  car cansado. As malas laterais

aumentam a funcionalidade desta Hyper

Naked radical e o suporte de GPS está

preparado para a navegação por satélite

TomTom opcional.

Motor de 4 cilindros CP4 com
cambota de planos cruzados

O motor de 4 cilindros em linha com

refrigeração líquida e 998 cc derivado da

YZF-R1 inclui sistemas de combustível,

escape e admissão que contribuem para a

sua forte performance de binário nas

gamas baixa a média. Com sequências de

ignição desiguais de 270° - 180° - 90° -

180°, este motor excecional com cambota

de planos cruzados fornece um binário

linear com uma capacidade de resposta

instantânea e um controlo preciso.

Tecnologia de controlo eletrónico

Para que o condutor possa desfrutar do

máximo controlo, a MT-10 Tourer Edition

está equipada com um controlo eletrónico

de aceleração Yamaha (YCC-T, Yamaha Chip

Controlled Throttle), bem como com um

sistema de controlo da velocidade de

cruzeiro que é ativado acima dos 50 km/h.

Para responder a diferentes condições, o

sistema D-MODE disponibiliza três modos

de funcionamento do motor. Além disso, a

existência de uma tomada de 12 V DC

permite a utilização de vários acessórios.

Sistema de controlo de tração
(TCS), QSS, embraiagem A&S

O sistema de controlo de tração (TCS) da

MT-10 Tourer Edition dispõe de três níveis

de intervenção para garantir uma boa

aderência à estrada em diferentes

condições. O sistema de mudanças rápidas

(QSS) permite o engate de mudanças

superiores sem embraiagem em máxima

aceleração, e a embraiagem assistida e

deslizante (A&S, Assist and Slipper)

proporciona-lhe controlo preciso durante a

aceleração e a desaceleração.

Posição de condução vertical e
silhueta com concentração de
peso à frente

A relação guiador/banco/apoio dos pés

permite obter uma posição de condução

com uma ligeira inclinação para a frente

que, por sua vez, permite que o condutor

usufrua ao máximo do binário linear. E

para destacar o seu visual de

concentração de peso à frente dinâmico, a

emblemática MT inclui uma carenagem

lateral compacta e ainda uma tampa

cónica do depósito de combustível.

Curta distância entre eixos de
1400 mm para máxima agilidade

O quadro compacto e leve da MT-10 Tourer

Edition foi desenvolvido com base no design

premiado da YZF-R1. Para proporcionar uma

agilidade fantástica aliada a uma condução

leve e neutra, esta moto líder de classe

apresenta de nições de geometria

ajustadas e uma distância entre eixos ultra

curta de apenas 1400 mm, o que a torna

numa das motos mais compactas da classe

de 1000 cc.
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Motor

Tipo de motor
Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, DOHC, 4
cilindros

Cilindrada 998cc
Diâmetro x curso 79.0 mm x 50.9 mm
Taxa de compressão 12 : 1
Potência máxima 118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm
Binário máximo 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 8.0l/100km
emissões CO2 185g/km

Chassis

Quadro Chassis
Ângulo do avanço de roda 24º
Trail 102mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks, Ø43 mm
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, suspensão de ligação por braço
Curso dianteiro 120 mm
Curso traseiro 120 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø220 mm
Pneu dianteiro 120/70 ZR17 M/C (58W)
Pneu traseiro 190/55 ZR17 M/C (75W)

Dimensões

Comprimento total 2095 mm
Largura total 800 mm
Altura total 1110 mm
Altura do assento 825 mm
Distância entre eixos 1400 mm
Distância mínima ao solo 130 mm
Capacidade Dep. Combustível 17litres
Capacidade Dep. Óleo 3.9litres
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A MT-10 Tourer Edition é uma moto Yamaha MT-10 de origem, equipada com um pack de acessórios

Genuínos Yamaha. O pack é composto por malas  exíveis laterais em ABS, suporte para GPS, vidro

desportivo, assento de design confortável e conjunto de proteções para as mãos. O kit pode ser

adquirido num concessionário o cial Yamaha autorizado.

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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