
Vstúpte do temného
sveta
Použili sme najnovšie technológie motora a podvozka

a vytvorili ľahký, všestranný model MT-03 s rovnako

dynamickým predným umiestnením ťažiska, ako majú

naše väčšie modely MT.

Či už ste začínajúcim jazdcom alebo ste doteraz jazdili na

menšom stroji, model MT-03 je stvorený presne pre

jazdcov ako vy, ktorí túžia po motocykli, ktorý by bol

prirodzenou súčasťou ich každodenného života.

Dvojvalcový vodou chladený motor s objemom 321 cm3

zaručuje mohutný krútiaci moment pri stredných až

vysokých otáčkach – vďaka kompaktnému podvozku

a vzpriamenej polohe jazdca tak tento nekapotovaný

motocykel triedy A2 umožňuje športové riadenie so

skvelou svižnosťou. Model MT-03 od spoločnosti

Yamaha. Skutočný výkon na každý deň.

Certi kovaný model triedy A2

s dynamickou DNA radu MT

Vodou chladený dvojvalcový motor

Kompaktný a ľahký podvozok

Dlhá vidlica a odpruženie Monocross

Dynamická konštrukcia karosérie

s ťažiskom vpredu

Nekapotovaná karoséria

v charakteristickom štýle MT

10-lúčové zliatinové kolesá so 140 mm

prierezom zadnej pneumatiky

Primeraná výška sedadla 780 mm pre

pohodlné dosiahnutie na zem

Multifunkčný displej s analógovým

tachometrom

298 mm predný a 220 mm zadný disk

so systémom ABS

Polohové svetlo LED a koncové svetlo

LED

Kompaktná a štíhla zadná časť

MT-03



Vstúpte do temného sveta
Pôvab temnej tváre Japonska každým dňom naberá na intenzite. Stále viac jazdcov opúšťa konvenčné

modely a pridáva sa na stranu jedného z najpodmanivejších nových motocyklových hnutí.

Dynamický model MT-03 značky Yamaha je zástupcom novej vlny motocyklového dizajnu. Športový

a všestranný charakter tohto nekapotovaného, ľahkého modelu je vďaka kombinácii so vzpriamenou

polohou počas jazdy a kompaktnými rozmermi ideálnou voľbou pre nováčikov, staronových jazdcov aj

motocyklistov túžiacich po výkonnejšom stroji.

Energický paralelný dvojvalcový motor s objemom 321 cm3 a jednoduchá ovládateľnosť podvozka sú

zárukou, že sa budete tešiť na každú príležitosť, kedy vyrazíte na cesty. Model MT-03 od spoločnosti

Yamaha. Neváhajte a skroťte temné sily.

MT-03
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Polohové svetlo LED a koncové
svetlo LED

Minimalistická zostava predného svetla

obsahuje polohové svetlá LED, kým

koncové svetlo LED dodáva kompaktnej

zadnej časti motocykla moderný

a športový vzhľad. Okrem toho, že

spotrebúvajú menej energie, vyžadujú

tieto svetlá minimálnu údržbu a ponúkajú

dlhšiu životnosť.

ABS v štandardnej výbave

V záujme dosiahnutia dokonalej účinnosti

bŕzd spoločne s precíznou citlivosťou

naprieč celým rozsahom brzdovej páčky je

model MT-03 osadený 298 mm plávajúcim

diskom s 2-piestovým strmeňom vpredu

a 220 mm kotúčom s jednopiestovým

strmeňom na zadnom kolese. Systém ABS,

ktorý je súčasťou štandardnej výbavy,

umožňuje na tomto ľahkom a svižnom

modeli s certi káciou A2 jazdiť bez

akýchkoľvek obáv.

Multifunkčné prístrojové
vybavenie

Štýlový multifunkčný prístrojový panel

obsahuje jednoducho čitateľný displej

s analógovým tachometrom vľavo

a digitálnym otáčkomerom vpravo, hneď

vedľa indikátora prevodového stupňa.

Obsiahly displej zároveň obsahuje

ukazovateľ  paliva, ukazovateľ  teploty vody,

hodiny, dve denné počítadlá kilometrov, ale

aj indikátor výmeny oleja.

Výška sedadla 780 mm pre
pohodlné dosiahnutie na zem

Kompaktný rúrkový rám je zostavený tak,

aby umožňoval jednoduché riadenie

a mimoriadnu kontrolu nad motocyklom.

Sedadlo jazdca je umiestnené vo výške

780 mm, aby pohodlne dosiahol na zem,

kým sedadlo pre spolujazdca je v záujme

zvýšenia pohodlia doplnené hliníkovými

držadlami.

10-lúčové hliníkové kolesá so
140 mm zadnou pneumatikou

Na dosiahnutie optimálneho pomeru

odolnosti a tuhosti je model MT-03

vybavený ľahkými 17-palcovými

hliníkovými diskmi s 10 lúčmi, ktoré

zachovávajú nízku neodpruženú hmotnosť

a umožňujú tak efektívnejšie odpruženie

súčasne s jednoduchou a svižnou

ovládateľnosťou. Tieto kolesá sú osadené

prednou pneumatikou veľkosti 110/70-17

a zadnou pneumatikou veľkosti 140/70-

127.

Ľahký a kompaktný rám

Kompaktný rám modelu MT-03 – vyhotovený

z 35 mm oceľových rúrok a osadený vrchnými

mriežkami so širokými rozstupmi – uchytáva

motor na štyroch miestach, čím vytvára

pevnú a zároveň ľahkú konštrukciu. Stabilitu

jazdy v priamom smere zvyšuje podvozok

osadený 573 mm dlhou asymetrickou

vidlicou, ktorá je upevnená priamo na tlmič

Monocross.
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Motor

Typ motora Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 321 cm³
Vŕtanie x zdvih 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresný pomer 11.2 : 1
Maximálny výkon 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maximálny krútiaci moment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 3.81l/100km
CO2 emisie 89g/km

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 25º
Uhol sklonu 95mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks, Ø41.0 mminner tube
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 125 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Predná pneumatika 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Zadná pneumatika 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Poznámka EU4 compliant

Rozmery

Celková dĺžka 2090 mm
Celková šírka 745 mm
Celková výška 1035 mm
Výška sedadla 780 mm
Rázvor kolies 1380 mm
Minimálna svetlá výška 160 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 168 kg
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 2.40L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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