MT-09

Η δύναμη ανάληψης
του ελέγχου
Μια μοτοσυκλέτα Hyper Naked που κόβει την ανάσα και είναι
σχεδιασμένη για να φτάνει στα όρια. Πιο κομψή, πιο γρήγορη
και πιο επιθετική, είναι μία από τις πιο θρυλικές και
συναρπαστικές μοτοσυκλέτες της εποχής μας.
Με τη δυναμική της σχεδίαση με τους δύο προβολείς "μάτια"
και την προηγμένη τεχνολογία του κινητήρα και του πλαισίου,
η επαναστατική MT-09 έχει φτιαχτεί για να σας προσφέρει
απολαυστικές επιδόσεις και απόλυτο έλεγχο.
Το πλήρως ρυθμιζόμενο μπροστινό πιρούνι, το Σύστημα
γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων και ο Μονόδρομος συμπλέκτης
με υποβοήθηση σημαίνουν ότι μπορείτε να τρέχετε πιο έντονα
και πιο γρήγορα. Και η προσαρμοζόμενη απόδοση D-Mode
μαζί με το προαιρετικά ενεργοποιούμενο TCS σάς επιτρέπουν
να ανεβείτε με αυτήν την τρικύλινδρη μοτοσυκλέτα Hyper
Naked σε άλλο επίπεδο.

Ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης (TCS)
Επιθετικοί διπλοί προβολείς LED
Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για βελτιωμένη
σπορ οδήγηση
Σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων
(Quickshifter) για γρηγορότερο
ανέβασμα ταχυτήτων
Μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) με
υποβοήθηση για ομαλή κίνηση στις
στροφές
Τρικύλινδρος κινητήρας crossplane CP3
847 κ.εκ. με άφθονη ροπή
Προσαρμοζόμενη συμπεριφορά
κινητήρα D-Mode
Τελειοποιημένη και βελτιωμένη απόδοση
ισχύος
Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
στερεωμένη στο ψαλίδι
Ελαφρύς σκελετός και ψαλίδι αλουμινίου
Φώτα θέσης LED

MT-09
Η δύναμη ανάληψης του ελέγχου
Η μοτοσυκλέτα που άλλαξε τα πάντα έχει εξελιχθεί σε μια ακόμα πιο κομψή και πιο τεχνολογικά προηγμένη
μηχανή Hyper Naked - και η δυναμική MT-09 έχει κατασκευαστεί για να εμπνεύσει τη σημερινή γενιά
αναβατών που αναζητούν στιγμές που συναρπάζουν όσο καμία άλλη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία της.
Η πρώτη εντύπωση είναι το παν - και με το πρόσωπο που προκαλεί δέος με τα δύο "μάτια" LED, η επιθετική
MT-09 απαιτεί την προσοχή σας. Τα μπροστινά ακροπτέρυγα και τα πλευρικά πτερύγια του ψυγείου
παρέχουν εξαιρετικά κομψή όψη. Για να ενισχύσουμε το ασυμβίβαστο στυλ αυτής της μοτοσυκλέτας, κάναμε
πιο κοντό το πίσω μέρος.
Με την επαναστατική της εμφάνιση, το τελειοποιημένο πάνελ και τις υψηλότερες προδιαγραφές, αυτή η
ασυγκράτητη δύναμη είναι έτοιμη να ανεβάσει στο επόμενο επίπεδο την εμπειρία οδήγησης που μπορεί να
προσφέρει μια μηχανή Hyper Naked.
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MT-09

Επιθετικοί διπλοί προβολείς
LED

Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι
Το ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι 41

Σύστημα γρήγορης αλλαγής
ταχυτήτων / Συμπλέκτης A&S
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Κινητήρας CP4 με άφθονη
ροπή, συμβατός με το
πρότυπο EU4

Ηλεκτρονική τεχνολογία
ελέγχου
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Η προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία
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Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
στερεωμένη στο ψαλίδι
Το πίσω μέρος της MT-09 διαθέτει
ανανεωμένη εμφάνιση, καθώς η βάση της
πινακίδας κυκλοφορίας είναι τοποθετημένη
στο ψαλίδι και διαθέτει μονόπλευρο στήριγμα
από αλουμίνιο. Για να ολοκληρωθεί το πίσω
μέρος, υπάρχει ένα πίσω φως LCD και ένα
πίσω κάλυμμα που τονίζουν την ανάλαφρη
και ευκίνητη όψη της μοτοσυκλέτας.

MT-09
Κινητήρας

Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Fuel consumption
CO2 emission

Τρικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK,
τετραβάλβιδος
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική μίζα
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
5.5l/100km
127g/km

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό

Περιμετρικός
25º
103mm
Telescopic forks
Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
137 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού

2,075 mm
815 mm
1,120 mm
820 mm
1,440 mm
135 mm
193 kg
14L
3.4L

Τύπος κινητήρα
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MT-09
Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην
οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου
εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η
εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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