
Bem-vindo ao Lado
Negro do Japão
Esta moto tem atitude. Ela transborda estilo. E seja

homem ou mulher, novo ou experiente, é difícil resistir a

esta fantástica moto com um caráter único.

A Yamaha concebeu esta Hyper Naked versátil para

oferecer a cada condutor a oportunidade de

experimentar a performance excecional – e o motor de 2

cilindros em linha de 689 cc económico produz muita

emoção de condução por cada centímetro cúbico,

graças ao seu binário linear e profundo em velocidades

baixas a médias.

Com a nova carenagem redesenhada, farol de estilo MT-

09 ousado e grandes entradas de ar – bem como bancos

mais confortáveis e de nições de suspensão mais

desportivas – a MT-07 vai levá-lo para o Lado Negro do

Japão.

Instrumentação digital com ecrã LED

Discos dianteiros duplos de 282mm

com pinças de 4 pistões

Construída para proporcionar um

excelente prazer de condução

Motor a 4 tempos de 2 cilindros em

linha de 689cc, com refrigeração

líquida

Design com  loso a de planos

cruzados e cambota de 270 graus

Baixo peso seco de apenas 164kg

Ágil, fácil de conduzir e de manobrar

Suspensão dianteira e traseira

melhoradas

novo design da carenagem de elevada

qualidade com acabamento melhorado

Posição de condução melhorada

Performance acessível, económica e

de resposta imediata

Versão A2 de 35 kW também disponível
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Bem-vindo ao Lado Negro do Japão
Inspirada no Lado Negro do Japão, a MT-07 conquistou a Europa – e é agora uma das motos mais

vendidas da Yamaha de todos os tempos. E é fácil de ver porque é que tantos motociclistas

escolheram conduzir esta fantástica Hyper Naked .

O seu motor desenvolvido com a " loso a de planos cruzados" de 2 cilindros de 689 cc compacto foi

criado para lhe oferecer um binário linear forte para uma aceleração emocionante e economia

extraordinária.

A carenagem ousada e entradas de ar mais elegantes reforçam o aspeto da família MT forte – e os

bancos oferecem uma posição de condução melhorada. Com suspensão dianteira e traseira

melhorada, o quadro tubular compacto da MT-07 vai exatamente para onde o apontar... E leva-o

diretamente para o Lado Negro do Japão.
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Motor de planos cruzados de
689 cc com 2 cilindros em linha

O que confere um caráter tão especial à

MT-07 é o motor de 2 cilindros em linha de

689cc, desenvolvido com a " loso a de

planos cruzados" da Yamaha. Com

intervalos de ignição desiguais, a cambota

de 270 graus confere uma forte sensação

de aceleração e uma excelente tração, ao

passo que o binário profundo e linear

assegura uma performance excecional.

Quadro tubular estreito e leve

Para uma manobrabilidade fácil e

agilidade notável, a MT-07 vem equipada

com um quadro leve e estreito em aço que

utiliza o motor como um elemento

estrutural. Combinado com a compacta

distância entre eixos e os sistemas de

suspensão melhorados, este quadro

robusto e leve proporciona uma condução

aliciante de resposta imediata.

Construída para proporcionar um
excelente prazer de condução

Esta fantástica adição à gama Hyper Naked

foi concebida para proporcionar níveis

elevados de prazer de condução, em

conjunto com uma sensação de controlo

imediato. As dimensões do quadro e a

distribuição do peso foram cuidadosamente

de nidas com vista a maximizar o prazer

sentido durante a aceleração e a

estabelecer uma total ligação entre o

motociclista e a moto.

Performance acessível,
económica e de resposta
imediata

Com o motor de refrigeração líquida,

quadro leve e design maduro da

carenagem, a MT-07 é uma moto sem

carenagem notavelmente versátil que

consegue combinar uma performance de

resposta imediata com um preço acessível

e uma excelente economia de

combustível, tornando-a na moto ideal

tanto para novos motociclistas como para

motociclistas experientes.

Design da carenagem da MT

Um novo depósito de combustível

renovado e as entradas de ar ousadas

conferem uma imagem elegante à MT-07 e

reforçam o aspeto da família MT. O banco

e os painéis laterais pretos separados

acentuam o design com concentração de

peso à frente e enfatizam a construção

atlética. E o farol ousado e farolim

traseiro inspirado na MT-09 melhoram a

qualidade e estilo gerais.

Suspensão melhorada

As suspensões dianteiras incluem de nições

revistas para um caráter mais desportivo,

enquanto o amortecedor traseiro tem agora

a nação do amortecimento de recuperação

que simpli ca a con guração da suspensão.

Com um curso de 130 mm na parte dianteira

e traseira, o sistema de suspensão da MT-07

oferece uma performance suave, progressiva

e previsível, tornando-a ideal para uma

grande variedade de condições de condução.

MT-07

www.yamaha-motor.eu



Motor

Tipo de motor
2 cilindros, 4 tempos, Refrigeração líquida, DOHC, 4
válvulas

Cilindrada 689 cm³
Diâmetro x curso 80.0 mm x 68.6 mm
Taxa de compressão 11.5 : 1
Potência máxima 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Versão com potência limitada 35.0kW
Binário máximo 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 4.3l/100km
emissões CO2 100g/km

Chassis

Quadro Diamante
Ângulo do avanço de roda 24º50
Trail 90mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, Tipo Link
Curso dianteiro 130 mm
Curso traseiro 130 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu dianteiro 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Pneu traseiro 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimensões

Comprimento total 2,085 mm
Largura total 745 mm
Altura total 1,090 mm
Altura do assento 805 mm
Distância entre eixos 1,400 mm
Distância mínima ao solo 140 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 182 kg
Capacidade Dep. Combustível 14L
Capacidade Dep. Óleo 3.0L

MT-07

www.yamaha-motor.eu



Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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