
Podążaj za ciemnością
Konstruując lekki i wszechstronny model MT-03,

wykorzystaliśmy najnowszą technologię silnika i ramy

nośnej, dzięki czemu nasz nowy motocykl ma tak samo

dynamiczny styl i przesunięty do przodu środek ciężkości

jak nasze większe modele z linii MT.

Czy zaczynasz przygodę z motocyklizmem, czy też

przesiadasz się na większą maszynę — MT-03 jest

stworzony dla motocyklistów takich jak ty, którzy chcą,

by ich nowa maszyna stała się integralną częścią

codzienności.

Dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 321

cm3 oferuje wysoki moment obrotowy w średnim i

wysokim zakresie obrotów, a tym samym doskonałą

dynamikę jazdy. Motocykl, przeznaczony dla posiadaczy

prawa jazdy kategorii A2, ma zwartą budowę, sprzyja

zachowaniu wyprostowanej pozycji kierowcy

zapewniającej wyczucie podczas jazdy w sportowym

stylu i zwrotność. Yamaha MT-03. Prawdziwe osiągi na co

dzień.

Model z linii MT, przeznaczony dla

posiadaczy prawa jazdy kategorii A2

Chłodzony cieczą silnik dwucylindrowy

Kompaktowa, lekka rama nośna

Długi wahacz i zawieszenie typu

Monocross

Dynamiczna konstrukcja z

przesuniętym do przodu środkiem

ciężkośc i

Nadwozie typu naked w

charakterystycznym stylu motocykli z

linii MT

10-ramienne obręcze kół ze stopów

lekkich z oponą o szerokości 140 mm z

tyłu

Siedzenie na wysokości 780 mm,

umożliwiające łatwe oparcie stóp na

ziemi

Wielofunkcyjny wyświetlacz z

analogowym obrotomierzem

Układ hamulcowy z tarczami o średnicy

298 mm z przodu i 220 mm z tyłu oraz

układem ABS

Światło pozycyjne i tylne w technologii

LED

MT-03



Podążaj za ciemnością
Urok Dark Side of Japan rośnie w siłę każdego dnia. Coraz więcej motocyklistów odwraca się od

tradycyjnych motocykli i kieruje ku jednemu z najbardziej emocjonujących zjawisk na rynku

motocyklowym.

Dynamiczna Yamaha MT-03 reprezentuje nową falę w motocyklowym designie. Wyprostowana

pozycja za kierownicą i niewielkie rozmiary podkreślają sportowy i wszechstronny charakter tego

motocykla, co sprawia, że ten lekki naked jest idealny zarówno dla świeżo upieczonych

motocyklistów, jak i tych, którzy wracają na siodełka jednośladów po latach przerwy czy też wspinają

się na kolejny etap doświadczeń motocyklowych.

Żywo reagujący, dwucylindrowy silnik rzędowy o pojemności 321 cm3 i zapewniająca doskonałe

w łaściwości jezdne rama sprawią, że będziesz z niecierpliwością czekać na każdą kolejną okazję do

jazdy dowolnym szlakiem. Yamaha MT-03. Śmiało zanurz się w ciemność.
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Światło pozycyjne LED i tylne
światło LED

Minimalistyczny zespół przedniego

re ektora obejmuje światła pozycyjne

LED. Diody LED zastosowano też w tylnej

lampie, co nadaje tej części motocykla

nowoczesny i sportowy wygląd. Nowe

światła zużywają mniej energii i mają

większą żywotność.

Układ ABS w standardzie

Aby zapewnić dobrą skuteczność

hamowania i precyzyjną kontrolę za

pomocą dźwigni hamulca, MT-03 został

wyposażony w pływającą przednią tarczę

hamulcową o średnicy 298 mm z 2-

tłoczkowym zaciskiem oraz tylną tarczę

hamulcową o średnicy 220 mm z zaciskiem

jednotłoczkowym. Ten lekki i zwinny

motocykl z układem ABS w wyposażeniu

standardowym może być śmiało

prowadzony już przez kierowcę z prawem

jazdy kategorii A2.

Wielofunkcyjny zestaw
wskaźników

Stylowy, wielofunkcyjny zestaw wskaźników

ma czytelny wyświetlacz z analogowym

obrotomierzem po lewej stronie oraz

cyfrowym prędkościomierzem po prawej, tuż

obok wskaźnika włączonego biegu.

Wyświetlacz obsługuje także wskaźnik

poziomu paliwa, temperatury płynu

chłodzącego, zegar, dwa liczniki przebiegu

dziennego, a także wskaźnik wymiany oleju.

Siedzenie na wysokości 780 mm
umożliwia łatwe oparcie stóp
na ziemi

Kompaktowa rama rurowa zapewnia

łatwość prowadzenia i wysoki poziom

panowania nad motocyklem. Aby ułatwić

sięgnięcie nogami do ziemi, siedzenie

kierowcy umieszczono na wysokość

780 mm. Z kolei siedzenie pasażera

zostało wyposażone w aluminiowe

uchwyty, które podnoszą komfort.

10-ramienne obręcze kół ze
stopów lekkich i tylna opona o
szerokości 140 mm

Model MT-03 został wyposażony w 17-

calowe, 10-ramienne aluminiowe obręcze

kół, które zapewniają optymalną

równowagę między wytrzymałością a

sztywnością. Uzyskana w ten sposób

niska masa nieresorowana sprzyja

większej efektywności pracy zawieszenia i

ułatwia prowadzenie. Opona na przednim

kole ma rozmiar 110/70-17, a na tylnym

140/70-127.

Lekka i kompaktowa rama

Kompaktowa rama modelu MT-03,

wykonana ze stalowych rur o średnicy

35 mm i wyposażona w szeroko rozstawione

górne szyny, jest połączona z silnikiem w

czterech punktach, tworząc mocną i lekką

konstrukcję. Aby zapewniać stabilność

podczas jazdy na wprost, rama nośna

została wyposażona w długi asymetryczny

wahacz o długości 573 mm, który jest

połączony bezpośrednio z amortyzatorem

Monocross.
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Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy
Pojemność 321 cm³
Średnica x skok tłoka 68.0 mm x 44.1 mm
Stopień sprężania 11.2 : 1
Moc maksymalna 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maksymalny moment obrotowy 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 3.81l/100km
Emisja CO2 89g/km

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 25º
Wyprzedzenie 95mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 125 mm
Hamulec przedni Hydraulic single disc, Ø298 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø220 mm
Opona przednia 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Opona tylna 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Uwaga EU4 compliant

Wymiary

Długość całkowita 2090 mm
Szerokość całkowita 745 mm
Wysokość całkowita 1035 mm
Wysokość siodełka 780 mm
Rozstaw kół 1380 mm
Minimalny prześwit 160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

168 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14L
Pojemność zbiornika oleju 2.40L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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