
Haal je donkere kantje
naar boven
De lichte en wendbare MT-03 is ontworpen op basis van

de nieuwste motor- en chassistechnologie en voorzien

van hetzelfde ´mass forward´-ontwerp als dat van onze

grotere MT-modellen.

Of je nu een beginnende rijder bent of overstapt op een

groter model, de MT-03 is gemaakt voor rijders die elke

dag plezier willen beleven op hun motor ets.

De 321 cc vloeistofgekoelde tweecilindermotor levert

veel trekkracht bij middelhoge tot hoge toerentallen

voor een dynamische rit. Voor deze naked bike heb je

een A2-rijbewijs nodig en dankzij zijn compacte chassis

en rechte zithouding biedt hij een sportief rijgedrag en

een goede wendbaarheid. De MT-03 van Yamaha. Hoge

prestaties voor elke dag.

Dynamisch DNA van de MT en geschikt

voor A2-rijbewijs

Vloeistofgekoelde tweecilindermotor

Compact en lichtgewicht chassis

Lange swingarm en Monocross-

ophanging

Dynamisch 'mass-forward'-design met

een laag zwaartepunt

Naked body met karakteristieke MT-

vormgeving

10-spaaks lichtmetalen velgen met

achterband maat 140

Middelhoge zithoogte van 780 mm,

zodat je gemakkelijk met je voeten aan

de grond kan

Multifunctioneel display met analoge

toerenteller

Remschijf vooraan (298 mm) en

achteraan (220 mm) voorzien van ABS

Led-positielicht en led-achterlicht

Compacte en slanke achterpartij

MT-03



Haal je donkere kantje naar boven
De verleiding van de Dark Side of Japan wordt elke dag sterker. Steeds meer rijders stappen af van

conventionele modellen en kiezen resoluut voor een van de spannendste nieuwe ontwikkelingen in

de motor etswereld.

De dynamische Yamaha MT-03 kenmerkt een nieuwe trend op het gebied van motor etsdesign.

Deze lichte naked motor ets is sportief en veelzijdig, en met zijn rechte zitpositie en compacte

afmetingen is hij de ideale keuze voor nieuwe en ervaren motorrijders, en voor hen die meer willen.

De MT-03 wordt aangedreven door een krachtige 321cc-parallel-twinmotor en heeft een zeer

wendbaar chassis. Met deze motor kijk je uit naar elke rit, op welke weg je ook rijdt. De MT-03 van

Yamaha. Kom en laat je donkere kant zien.
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Led-positielicht en led-
achterlicht

De koplamp in minimalistische stijl is

voorzien van led-positielichten terwijl het

led-achterlicht de compacte achterzijde

een moderne en sportieve uitstraling

geeft. Deze onderhoudsarme lampen

verbruiken minder stroom en bieden

bovendien een langere levensduur.

Standaard voorzien van ABS

Voor uitstekende remprestaties met een

nauwkeurige dosering via de remhendel,

beschikt de MT-03 over een zwevende

remschijf vooraan van 298 mm en een

remklauw met twee zuigers. Het

achterwiel is voorzien van een remschijf

van 220 mm en een enkele remklauw.

Deze lichtgewicht en wendbare A2-motor

is standaard uitgerust met ABS en is dus

uiterst veilig.

Multifunctioneel
instrumentenpaneel

Het stijlvolle multifunctionele

instrumentenpaneel bevat een duidelijk

a eesbare analoge toerenteller aan de

linkerzijde en een digitale snelheidsmeter

aan de rechterzijde, die zich naast de

versnellingsindicator bevindt. Het

uitgebreide display is ook voorzien van een

brandstofmeter, een

watertemperatuurmeter, een klok, twee

dagtellers en een olieverversingslampje.

Zithoogte van 780 mm, zodat je
gemakkelijk met je voeten aan
de grond kan

Het compacte buizenframe is ontworpen

voor een moeiteloze besturing en

makkelijke controle. Om goed met de

voeten aan de grond te komen, heeft het

zadel een middelhoge zithoogte van

780 mm. De zitplaats voor de passagier is

voorzien van aluminium handgrepen voor

extra gemak.

10-spaaks aluminium velgen en
achterband maat 140

Voor een optimale balans tussen sterkte

en stijfheid is de MT-03 voorzien van lichte

tienspaaks 17-inch aluminium velgen.

Deze houden het onafgeveerde gewicht

laag voor een verbeterde veerwerking en

lichte en wendbare rijeigenschappen. De

aluminium velgen zijn uitgerust met een

110/70-17 voorband en een 140/70-17

achterband.

Licht en compact frame

Voor een sterke en lichte structuur is het

motorblok op vier plaatsen bevestigd aan

het compacte frame van de MT-03, dat is

vervaardigd van stalen buizen met een

doorsnede van 35 mm en ver uit elkaar

geplaatste bovenliggers. Het chassis is

voorzien van een asymmetrische swingarm

(573 mm) die direct aan de Monocross-

schokdemper is bevestigd, wat resulteert in

een uitstekende rechtuitstabiliteit.

MT-03

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 321 cm³
Boring x slag 68.0 mm x 44.1 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Max. koppel 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 3.81l/100km
CO2 emission 89g/km

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 25º
Spoor 95mm
Wielophanging voor Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 125 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø220 mm
Bandenmaat voor 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Bandenmaat achter 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Opmerking EU4 compliant

Afmetingen

Totale lengte 2090 mm
Totale breedte 745 mm
Totale hoogte 1035 mm
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1380 mm
Grondspeling 160 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

168 kg

Inhoud brandstoftank 14L
Carterinhoud 2.40L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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