
Follow the Darkness
Vi tok den nyeste motor- og chassisteknologien og laget

den lette og allsidige MT-03, som leveres med den

samme dynamiske, foroverlente stylingen, akkurat som

på de større MT-modellene.

Det spiller ingen rolle om du er en ny fører eller

oppgraderer fra en mindre modell – MT-03 er bygget for

førere som deg, som vil at den neste sykkelen deres skal

bli en stor del av livet deres.

Den væskekjølte motoren på 321 cc med twin cylinder gir

nok av dreiemoment i middels til høyt område, slik at

turen blir livlig – og denne nakne sykkelen i A2-klassen

har et kompakt chassis og en oppreist førerstilling for

sporty håndtering med enkel smidighet. MT-03 fra

Yamaha. Virkelig ytelse i hverdagen.

Modell for A2-førerkort med det

dynamiske DNA-et til MT

Væskekjølt tosylindret motor

Kompakt og lett chassis

Lang svingarm og Monocross-fjæring

Dynamisk, foroverlent design

Nakent karosseri med karakteristisk

MT-styling

10-eikers aluminiumsfelger med 140-

pro lers bakdekk

Moderat setehøyde på 780 mm for

god bakketilgang

Flerfunksjonsdisplay med analog

turteller

ABS-utstyrt frontskive på 298 mm og

bakskive på 220 mm

LED-posisjonslys og LED-baklykt

Kompakt og smal bakende

MT-03



Follow the Darkness
Tiltrekningskraften til Dark Side of Japan blir sterkere for hver dag som går. Flere førere går nå bort

fra vanlige modeller og oppdager den mer spennende motorsykkelkjøringen.

Yamahas dynamiske MT-03 representerer den nye retningen innen motorsykkeldesign. En sporty og

allsidig særegenhet kombineres med en oppreist kjørestilling og kompakte dimensjoner for å gjøre

denne nakne lettvekteren til et ideelt valg for nye førere, samt tilbakevendte førere og førere som

vurderer å oppgradere.

Motorsykkelen har et letthåndterlig chassis og drives av en energisk motor på 321 cc med

dobbeltsylinder. Den vil gjøre at du ser frem til hver eneste tur du tar med den. MT-03 fra Yamaha.

Come and embrace the Darkness.
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LED-posisjonslys og LED-
baklykt

Det minimalistiske frontlyset har LED-

posisjonslys, mens LED-baklyset gir den

kompakte bakenden et moderne og sporty

utseende. Disse lysene krever lite strøm,

krever lite vedlikehold og har lang levetid.

ABS leveres som standard

For utmerket bremseytelse sammen med

god respons gjennom bremsehendelen har

MT-03 en  ytende skive på 298 mm med

en kaliper med to stempler. Bakhjulet har

en skive på 220 mm og en kaliper med ett

stempel Med ABS utstyrt som standard er

denne lette og smidige modellen for A2-

førere brukes med trygghet.

Instrumentpanel med  ere
funksjoner

Det stilige instrumentpanelet med  ere

funksjoner har et lettlest display med en

analog turteller på venstre side og et

digitalt speedometer til høyre, ved siden av

girindikatoren. Det omfattende displayet

har også en bensinmåler,

vanntemperaturmåler, klokke, to

tripptellere samt en oljeskiftindikator.

Setehøyde på 780 mm for enkel
bakketilgang

Den kompakte rørrammen er utviklet for å

gi enkel håndtering med høye nivåer av

kontroll. For at det skal bli enkelt å nå

bakken, er førersetet gitt en moderat

høyde på 780 mm, mens passasjersetet

har gripehåndtak av aluminium for ekstra

bekvemmelighet.

10-eikers aluminiumsfelger og
140-pro lers bakdekk

For optimal balanse av styrke og stivhet

er MT-03 utstyrt med lette, 10-eikers

aluminiumsfelger på 17 tommer, som

holder uavfjæret vekt lav for forbedret

fjæringse ekt sammen med lett og

smidig håndtering. Felgene passer til et

110/70-17-fordekk og et 140/70-127-

bakdekk.

Lett og kompakt ramme

MT-03s kompakte ramme er produsert av

stålrør på 35 mm og har overramme med

brede mellomrom. I den er motoren festet

ved  re punkter for å skape en kraftig og

lett struktur. For god stabilitet bruker

chassiset en lang, asymmetrisk svingarm på

573 mm, som er montert direkte på

Monocross-demperen.
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Motor

Motortype Væskekjølt, Firetakt, DOHC, 4-ventilers
Slagvolum 321 cm³
Boring x slag 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresjonsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maks. dreiemoment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Drivsto orbruk 3.81l/100km
CO2-utslipp 89g/km

Chassis

Ramme Diamant
Castervinkel 25º
Forsprang 95mm
Fjæringssystem foran Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei foran 130 mm
Fjæringsvei bak 125 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø220 mm
Dekk foran 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Dekk bak 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Merknad EU4 compliant

Dimensjoner

Lengde 2090 mm
Bredde 745 mm
Høyde 1035 mm
Setehøyde 780 mm
Akselavstand 1380 mm
Minimum bakkeklaring 160 mm
Vekt (fulltanket) 168 kg
Tankvolum 14L
Kapasitet oljetank 2.40L

MT-03

www.yamaha-motor.eu



Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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