MT-07

Vítá vás temná strana
Japonska
Tento motocykl má svůj styl. Vyzařuje naprostý klid
a rozvahu. Ať už jste muž nebo žena, nováček nebo
ostřílený jezdec, je těžké odolat nádhernému vzhledu
a jedinečnému charakteru modelu MT-07.
Společnost Yamaha zkonstruovala tento všestranný stroj
kategorie Hyper Naked s cílem poskytnout každému
jezdci příležitost zažít úchvatný výkon. Hospodárný
řadový dvouválec kubatury 689 ccm poskytuje z každého
kubického centimetru objemu spoustu jízdních zážitků
díky silnému zátahu a lineárnímu točivému momentu
v nízkých a středních otáčkách.
MT-07 s přepracovanou kapotáží, výrazným světlometem
ve stylu modelu MT-09 a velkými vzduchovými lapači –
doplněné pohodlnějším sedlem a sportovněji nastaveným
odpružením – vás dopraví na temnou stranu Japonska.

Digitální přístroje s LED displejem
Dvojité přední kotouče 282 mm
s čtyřpístkovými třmeny
Zkonstruován pro dokonalý zážitek
z jízdy
Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový
dvouválec o objemu 689 ccm
Provedení ve stylu lozo e křížového
klikového hřídele s 270 stupni.
Nízká suchá hmotnost pouhých 164 kg
Agilní, obratný a snadno ovladatelný
Vylepšené přední a zadní odpružení
Design s vysoce kvalitním provedením
Zdokonalená jízdní pozice
Výkon s rychlou odezvou, cenová
dostupnost a nízká spotřeba paliva
K dispozici je také verze s výkonem
35 kW pro řidičské oprávnění skupiny A2

MT-07
Vítá vás temná strana Japonska
MT-07 inspirovaný temnou stranou Japonska vzal Evropu útokem. Nyní je jedním z nejprodávanějších
motocyklů značky Yamaha všech dob. A není těžké zjistit, proč se pro tento úchvatný stroj kategorie
Hyper Naked rozhodlo tolik jezdců.
Jeho kompaktní řadový dvouválec o objemu 689 ccm s klikovým hřídelem crossplane je konstruován
tak, aby vám dokázal nabídnout silný a lineární točivý moment pro úchvatné zrychlení a mimořádnou
hospodárnost.
Výrazná kapotáž s ostřeji řezaným sáním vzduchu dokládají příbuznost s řadou MT. Sedlo zajišťuje lepší
jízdní polohu. Kompaktní trubkový rám modelu MT-07 s vylepšeným předním a zadním odpružením
vede stopu přesně tam, kam chcete, a doveze vás přímo na temnou stranu Japonska.
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MT-07

Řadový dvouválec o objemu
689 ccm s klikovým hřídelem
crossplane

Lehký a štíhlý trubkový rám
kostry

Zvláštní charakter dodává modelu MT-07

a obdivuhodnou hbitost zajišťuje modelu

řadový dvouválec o objemu 689 ccm

MT-07 lehký a štíhlý ocelový rám, který

vyvinutý na základě lozo e klikového

využívá motor jako nosný prvek. Ve spojení

hřídele crossplane společnosti Yamaha.

s kompaktním rozvorem a precizním

Díky nepravidelnému intervalu zapalování

odpružením vám pevný a lehký rám umožní

dodává 270stupňový klikový hřídel

pohodlnou a poutavou jízdu.

Snadnou manévrovatelnost

intenzivní pocit zrychlení, dokonalou trakci

Navržen pro dokonalý zážitek
z jízdy
Tento úchvatný přírůstek do řady Hyper
Naked byl navržen tak, aby poskytoval větší
potěšení z jízdy a pocit výborné řiditelnosti.
Pečlivé navržené rozměry rámu a rozložení
hmotnosti umožňují jezdci naplno vychutnat
zážitek ze zrychlení a zažít pocit
dokonalého propojení s motocyklem.

a vysoký lineární točivý moment, který
zajišťuje výjimečný výkon.

Výkon s rychlou odezvou,
cenovou dostupností a úsporou
paliva
Díky kapalinou chlazenému motoru,
lehkému páteřovému rámu a osvědčeným
tvarům kapotáže je model MT-07
dokonale univerzálním naháčem, který
představuje úspěšnou kombinaci výkonu
s rychlou odezvou, dostupné ceny a nízké
spotřeby paliva. Proto je ideálním
motocyklem pro začínající i zkušené
jezdce.

www.yamaha-motor.eu

Design kapotáže MT
Neotřele tvarovaná palivová nádrž
a výrazné vzduchové lapače dodávají
motocyklu MT-07 ostřejší vzhled a posilují
příslušnost k řadě MT. Sedlo a oddělené
černé boční panely podtrhují agresivní
design motocyklu a zvýrazňují jeho
sportovní konstrukci. Nepřehlédnutelný
světlomet a zadní světlo inspirované
modelem MT-09 dotvářejí celkový kvalitní
vzhled stroje.

Zdokonalené odpružení
Přední vidlice dostala nové nastavení s cílem
dosáhnout sportovnějšího projevu. Zadní
tlumič je nyní vybaven seřizovačem tlumení
při odskoku, díky kterému lze odpružení
snadno upravit. 130mm zdvih odpružení
vpředu i vzadu zajišťuje motocyklu MT-07
plynulý, progresivní a předvídatelný
charakter, díky kterému je ideální do celé
řady jízdních podmínek.

MT-07
Motor

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Maximální výkon
Limited power version
Maximální točivý moment
Systém mazání
Typ spojky
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Koncový převod
Fuel consumption
CO2 emission

2válcový, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC,
4ventilový
689 cm³
80.0 mm x 68.6 mm
11.5 : 1
55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
35.0kW
68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá, vícelamelová
TCI
Elektrický
stálý záběr, 6rychlostní
Řetěz
4.3l/100km
100g/km

Podvozek
Rám
Úhel sklonu
Stopa
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední zdvih
Zadní zdvih
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatika
Zadní pneumatika

Diamond
24º50
90mm
Telescopic forks
kyvná vidlice, (kloubové odpružení)
130 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Výška sedla
Rozvor kol
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2,085 mm
745 mm
1,090 mm
805 mm
1,400 mm
140 mm
182 kg
14L
3.0L

Typ motoru
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MT-07
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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