
Sötét energia
Vettük a híres YZF-R1 motorblokkját, vázát és

felfüggesztését, és arra kértük a mérnökeinket, hogy

készítsék el belőlük a tökéletes Hyper Naked modellt.

A szívó-, kipufogó- és üzemanyagrendszernek

köszönhetően az MT-10 erősebb nyomatékra képes az

alacsonytól a közepesig terjedő nyomatéktartományban

az elképesztő gyorsulás és a sebességtől független

azonnali reagálás érdekében. A rövid tengelytávú

alumínium Deltabox váz kimagasló mozgékonyságot

biztosít, a ki nomult elektronikával pedig teljes

mértékben a te kezedben van az irányítás, akármilyen

messzire vagy gyorsan szeretnél menni.

Az agresszív, előretolt súlypontú kialakítás és a LED

ikerfényszórók dinamikus erőt adnak hozzá Japán sötét

oldalához, a természetes vezetési helyzet pedig nap mint

nap változékonyságot és kellő kényelmet biztosít.

Többfunkciós LCD műszerek

Nyomatékban gazdag, 4 hengeres

„CP4” keresztsíkú motor

YZF-R1 modelltől származó motor, váz

és felfüggesztés

Erős, lineáris nyomaték az alacsony és

közepes fordulatszám-tartományban

YCC-T, D-MODE és kipörgésgátló

rendszer

Könnyű, alumínium Deltabox váz

Rövid, 1400 mm-es tengelytáv a

kategóriájában első mozgékonyságért

Dinamikus, előredöntött kialakítás

Függőleges vezetési pozíció előre hajló

kialakítással

Kiváló minőségű ABS fékek radiális

féknyergekkel

Teljesen állítható, kiváló minőségű

felfüggesztés

A&S tengelykapcsoló és gyorsváltó

rendszer (QSS)
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Sötét energia
Teljesítmény. Nyomaték. Mozgékonyság. Az MT-10 az a motorkerékpár, melyre mindig is vártál.

Messze ez a valaha gyártott legnagyobb teljesítményű Hyper Naked modell. És eljött az idő arra, hogy

még messzebb merészkedj a sötétségben.

Sokat motoroztál már. Ezért pontosan tudod, mit akarsz. Komoly teljesítményt és pontosságot az éles

kanyarokban. És természetes ergonómiát, mely azt jelenti, hogy bárhová elmehetsz bármilyen úton.

Lovagold meg a sötét oldal kisugárzását az MT-10 motorkerékpárral.

Az MT-10 998 ccm-es keresztsíkú motorblokkal rendelkezik, mely pehelykönnyű, roppant rövid

tengelytávú, alumínium Deltabox vázon nyugszik, és természetes vezetési helyzetet biztosít. A

rendkívül alacsony és közepes közötti fordulatszám-tartományra lett hangolva, és maximális

teljesítményt nyújt a kategóriájában vezető mozgékonysággal és teljes mértékű vezérelhetőséggel.

MT-10

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



CP4 4 hengeres keresztsíkú
motor

A 998 köbcentiméteres, folyadékhűtéses,

soros 4-hengeres motor szívó-, kipufogó-

és üzemanyagrendszere jelentős

mértékben hozzájárul az alacsony és

közepes fordulatszám-tartományban

mutatott kiváló teljesítményhez. Az

egyenetlen, 270-180-90-180 fokos

gyújtási sorrend lehetővé teszi, hogy ez a

lenyűgöző karakterisztikájú erőforrás a

lineáris nyomatékleadás mellett azonnali

reakciókkal és precíz irányíthatósággal

örvendeztesse meg motorosát.

Elektronikus
vezérlőtechnológia

A legmagasabb szintű vezetői

irányíthatóság érdekében az MT-10

Yamaha chippel vezérelt fojtószeleppel

(YCC-T), valamint könnyen állítható

sebességtartó rendszerrel rendelkezik,

mely 50 km/h fölött lép működésbe. A

különböző körülményeknek történő

megfelelés érdekében a Yamaha D-MODE

rendszer három motorüzemeltető

üzemmódot ajánl fel – a 12 V-os DC

kimenet pedig számos tartozék

használatát teszi lehetővé.

Kipörgésgátló rendszer (TCS),
gyorsváltó rendszer, A&S
tengelykapcsoló

Az MT-10 kapcsolható kipörgésgátló

rendszere (TCS) három beavatkozási szinttel

rendelkezik, így változó körülmények között

is egyenletes úttartást biztosít. A

gyorsváltó rendszer (QSS) teljes gáz mellett

történő, tengelykapcsoló nélküli felváltást

tesz lehetővé – a kompakt segéd- és csúszó

(A&S) tengelykapcsoló pedig precíz

irányítást biztosít gyorsítás és lassítás

közben.

Függőleges vezetési pozíció és
előredöntött súlypontú
kialakítás

A kormányrúd, ülés és lábtámasz

egymáshoz viszonyított helyzete kissé

előre dőlő vezetési helyzetet eredményez,

mely lehetővé teszi a lineáris nyomaték

teljes kihasználását. És a dinamikus,

előredöntött kinézet hangsúlyozása

érdekében az MT mintapéldánya cső alakú

borítással rendelkező kompakt oldalsó

burkolatokkal, valamint alátámasztott

üzemanyagtartály-fedéllel van ellátva.

Rövid, 1400 mm-es tengelytáv a
maximális mozgékonyságért

Az MT-10 kompakt és könnyűsúlyú vázzal

rendelkezik. A kivételes mozgékonyság és

a könnyű, semleges kezelhetőség

érdekében ez a kategóriaelső modell

 nomhangolt geometriai beállításokkal és

roppant rövid, 1.400 mm-es

tengelytávolsággal rendelkezik, aminek

köszönhetően az 1.000 köbcentiméteres

kategória legkompaktabb képviselője.

Pehelykönnyű alumínium
Deltabox alvázkeret és lengőkar

Az MT széria csúcsmodellje könnyű

alumínium Deltabox vázzal, valamint extra

hosszú, felfelé ívelő, rácsos alumínium

lengőkarral rendelkezik, amelyet

optimalizált erő-merevség egyensúly

jellemez. Ez a kialakítás a kategóriában

elsőrangú kezelhetőséget biztosít jó

iránytartással és könnyű mozgékonysággal.
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Motor

Motor típusa
Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, 4
hengeres

Lökettérfogat 998cc
Furat x löket 79.0 mm x 50.9 mm
Kompresszióviszony 12 : 1
Maximális teljesítmény 118.0kW (160.4PS) @ 11500 rpm
Maximális nyomaték 111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 8.0l/100km
CO2 emission 185g/km

Alváz

Váz Alumínium deltabox
Villaszög 24º
Utánfutás 102mm
Első felfüggesztés Telescopic forks, Ø43 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, karos felfüggesztés
Első rugóút 120 mm
Hátsó rugóút 120 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø220 mm
Első gumi 120/70 ZR17 M/C (58W)
Hátsó gumi 120/70 ZR17 M/C (58W)

Méretek

Teljes hossz 2095 mm
Teljes szélesség 800 mm
Teljes magasság 1110 mm
Ülésmagasság 825 mm
Tengelytáv 1400 mm
Minimális hasmagasság 130 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 210 kg
Üzemanyagtank kapacitása 17litres
Olajtank kapacitása 3.9litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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