
Následujte temnotu
K vytvoření lehkého a všestranného modelu MT-03 jsme

využili motor a podvozek s nejmodernější technologií.

Vyznačuje se stejným dynamickým průbojným stylem jako

naše větší modely řady MT.

Ať už jste motocyklovým nováčkem nebo přecházíte

z menšího modelu, MT-03 je zkonstruována pro jezdce,

kteří chtějí, aby se jejich nový motocykl stal nedílnou

součástí jejich každodenního života.

Díky spoustě točivého momentu ve středních a vysokých

otáčkách, který dodává dvouválcový kapalinou chlazený

motor o objemu 321 ccm, zaručuje živou jízdu. Tento

naháč skupiny A2, postavený na kompaktním rámu,

umožňuje vzpřímenou jízdní polohu zajišťující sportovní

a snadnou ovladatelnost. Model MT-03 od společnosti

Yamaha. Nefalšovaný výkon pro každý den.

Model pro řidičské oprávnění skupiny

A2 s dynamickou DNA řady MT

Kapalinou chlazený dvouválcový motor

Kompaktní a lehký podvozek

Dlouhá kyvná vidlice a odpružení

Monocross

Dynamický průbojný design kapotáže

Obnažená kapotáž s charakteristickým

stylem řady MT

10paprsková litá kola se zadní

pneumatikou š ířky 140 mm

Přiměřená výška sedla 780 mm pro

snadný přístup nohou k vozovce

Multifunkční displej s analogovým

otáčkoměrem

Přední kotoučová brzda o průměru

298 mm a zadní kotouč o průměru

220 mm se systémem ABS

Obrysové a zadní světlo LED

Kompaktní a štíhlá zadní část
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Následujte temnotu
Vábení temné strany Japonska roste každým dnem. Stále více jezdců se obrací zády ke konvenčním

modelům a přiklání se k jednomu z nejprovokativnějších nových směrů motocyklového světa.

Dynamický stroj Yamaha MT-03 reprezentuje tuto novou vlnu motocyklového designu. Sportovní

a všestranný charakter v kombinaci se vzpřímenou jízdní polohou a kompaktními rozměry dělají

z tohoto lehkého naháče ideální volbu pro nové jezdce i jezdce vracející se na motocykl po přestávce

nebo přecházející z nižších kubatur.

S tímto motocyklem, poháněným živým paralelním dvouválcem s objemem 321 ccm a opatřeným

snadno ovladatelným podvozkem, se budete těšit na každou jízdu po jakékoli cestě. Model MT-03 od

společnosti Yamaha. Přidejte se a staňte se součástí temnoty.
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Obrysové a zadní světlo LED

Minimalistický přední světlomet obsahuje

obrysová světla LED. Zadní světlo LED

dodává kompaktní zadní části moderní

a sportovní vzhled. Tato téměř

bezúdržbová světla spotřebují méně

energie a vyznačují se dlouhou životností.

Systém ABS ve standardní
výbavě

Model MT-03 je vpředu vybaven plovoucím

brzdovým kotoučem o průměru 298 mm

a dvoupístkovým třmenem, vzadu pak

brzdou s 220mm kotoučem

a jednopístkovým třmenem. Ty mu zajišťují

vynikající brzdný účinek a citlivou odezvu

brzdové páčky. Jistotu na tomto lehkém

a hbitém modelu pro řidičské oprávnění

skupiny A2 získáte díky systému ABS,

který se dodává jako standardní vybavení.

Multifunkční přístrojový panel

Stylový multifunkční přístrojový panel je

opatřen dobře čitelným displejem

s analogovým otáčkoměrem na levé straně

a digitálním rychloměrem vpravo, vedle

indikátoru zařazeného převodového stupně.

Komplexní displej dále obsahuje ukazatel

paliva, teploměr chladicí kapaliny, hodiny

a dvě denní počitadla kilometrů, doplněné

indikátorem výměny oleje.

Výška sedla 780 mm zajišťuje
snadný přístup nohou k vozovce

Konstrukce kompaktního trubkového rámu

zajišťuje snadnou ovladatelnost

a dokonalou zpětnou vazbu. K dosažení

bezproblémového došlápnutí nohou na

zem je sedlo jezdce v přiměřené výšce

780 mm, sedlo spolujezdce je pro větší

pohodlí vybaveno hliníkovými madly.

10paprsková hliníková kola se
zadní pneumatikou šířky
140 mm

K dosažení optimálně vyváženého poměru

pevnosti a tuhosti je model MT-03 vybaven

lehkými desetipaprskovými hliníkovými

17palcovými koly, která snižují

neodpruženou hmotnost, a tím zaručují

citlivost odpružení, lehkost a hbitost. Tato

kola jsou obutá vpředu do pneumatiky

110/70-17 a vzadu do pneumatiky 140/70-

127.

Lehký a kompaktní rám

Kompaktní rám modelu MT-03 je vyroben

z ocelových trubek o průměru 35 mm

a vyznačuje se širokou mezerou horních

nosníků. Motor je v něm uchycen na čtyřech

místech, čímž vzniká pevná a lehká

konstrukce. Podvozek využívá asymetrickou

kyvnou vidlici délky 573 mm namontovanou

přímo na tlumič Monocross a zajišťuje tak

dobrou jízdní stabilitu v přímém směru.
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Motor

Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 321 cm³
Vrtání x zdvih 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Maximální výkon 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maximální točivý moment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 3.81l/100km
CO2 emission 89g/km

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 25º
Stopa 95mm
Systém předního odpružení Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 125 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø298 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Přední pneumatika 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Zadní pneumatika 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Poznámka EU4 compliant

Rozměry

Celková délka 2090 mm
Celková šířka 745 mm
Celková výška 1035 mm
Výška sedla 780 mm
Rozvor kol 1380 mm
Minimální světlá výška 160 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 168 kg
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 2.40L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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