
Dark Lightning
Çıplak gövdesi, çevik yol tutuşu ve heyecan verici yüksek

torklu performansıyla Yamaha'nın Hyper Naked

modelleri, heyecan verici sürüş deneyiminde agresif bir

görünüme sahip olmanızı sağlar. Performans odaklı

teknolojiyle güçlü yeni bir tarza sahip olan yeni nesil MT-

25, büyük motosiklet statüsünü ha f model çeşitliliğiyle

birleştiriyor.

Bu modeli kendi kategorisinde en havalı görünen

motosikletlerden biri yapan radikal yeni yüz, ikili çekik

gözlü lambalar ve kompakt LED farın yanı sıra yeni kütle

önde gövdesi ve savaş uçağı tarzı hava delikleriyle, bu

yeni teknolojili 250 modeli, üst sınıf rakiplerini yenmeye

hazırdır.

Daha geniş yeni depo gövdesi ve yenilenmiş ergonomi,

muhteşem rahatlıkta bir sürüş için motosikleti güvenle

kullanabilmenizi sağlar ve büyük motosiklet görünümünü

ve hissini güçlendirmesi amacıyla MT-25, olağanüstü yol

tutuşu performansı için 37 mm baş başağı amortisör

çatalları ile donatılmıştır. Daha önce hiçbir 250 modeli size

bu kadarını sunmamıştı.

Gelişmiş , yüksek torklu 321 cc 2

silindirli EURO5 motor

İkili gözlü sinyal lambaları; LED far

Agresif MT tasarımı

37 mm baş  aşağı ön çatallar

Şık LCD gösterge

Ha f LED sinyaller

Dinamik kütle önde gövde tasarımı

Ergonomik ve çevik sürüş  pozisyonu

Kaliteli görünüm ve orijinal MT hissi

Optimum amortisör ayarlarıyla uzun

arka maşa

Baklava tipi ha f şasi

MT-25



Dark Lightning
Yamaha'nın Hyper Naked motosikletleri heyecan yaşatmak için üretilmiştir. Güçlü tarzları ve adrenalin

dolu performanslarıyla en çok satan MT modelleri, Avrupa'nın her yerinden sürücülerin gönlünü

fethetti. Ve şimdi geliştirilmiş özelliklere ve ciddi sokak duruşuna sahip yepyeni bir MT-25 var.

Yamaha'nın daha büyük Hyper Naked tasarımlarından ilham alan agresif yeni görünüm, her

zamankinden daha fazla MT özelliği taşıyor. Yırtıcı çift gözlü ön yüzü en huysuz bakışı yansıtırken, yeni

baş aşağı çatallar ve yeniden tasarlanan geniş omuzlu yakıt deposu, dinamik MT ailesi görünümünü

vurgulayarak bu son 250 modelini ortaya çıkarır!

Ancak bu ha f Hyper Naked'ı çekici ve arzu edilir hale getiren şey aslında saf MT DNA'sı ile üretilmiş

olmasıdır. Bu sayede her sürüş heyecan verici ve bağımlılık yaratan bir deneyime dönüştür. Her

fırsatta dışarı çıkıp motosikletinizi sürmek isteyeceksiniz. Çünkü bu motosiklet, sürmekten keyif

alacağınız bir motosiklettir.
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So stike yüksek torklu 249 cc 2
silindirli motor

Bu so stike 249 cc sıvı soğutmalı 2

silindirli motorda, heyecan verici yüksek

tork performansı sunan karbonlanmış

krank kollarına sahip ha f dövme pistonlar

bulunur. Son derece ha f debriyaj hissi,

MT-25'i şehir içinde daha da eğlenceli kılar

ve gelişmiş yakıt enjeksiyon sistemi, gaz

pedalına anında tepki ile çevre dostu

performans sağlar.

İkili çekik gözlü pozisyon
lambaları; LED far

Bu dinamik yeni nesil MT-25, huysuz ve

agresif büyük motosiklet görünümünü

vurgulayan ikili çekik gözlü pozisyon

lambalarıyla her zamankinden daha havalı

görünür. Ayrıca, geceleri mükemmel bir

görünürlük için karanlığı yarıp önünüzdeki

yolu aydınlatan, orta kısma monte edilmiş

güçlü, yeni bir LED far vardır.

Yeni nesil agresif MT tasarımı

Bu yeni MT-25'in Yamaha'nın efsanevi Hyper

Naked ailesinin tam üyesi olduğundan

kesinlikle şüphe duymayın. Agresif yeni ön

far tertibatının yanı sıra cesur yeni hava

delikleri ve yeniden girintilendirilmiş yakıt

deposuyla MT-25, gerçek bir Tork Efendisi

olma ve A2 sınıfında en dinamik sürüş

deneyimini yaşama şansı verir.

37 mm ters ön çatallar

Tamamıyla yeni baş aşağı ön amortisör

çatallarının eklenmesiyle, MT-25'in ciddi

büyük motosiklet özellikleri vurgulanır.

Esnemeye karşı dayanıklı 37 mm borular

ve döküm alüminyum üst üçlü kelepçe ile

donatılan yeni ön kısım, motosikletin

yüksek özelliklerini destekler ve frenleme

yaparken, hızlanırken ve viraj alırken

güvenli ve düzgün bir sürüş imkanı sunar.

Yüksek teknolojili LCD
göstergeler

Bu birinci sınıf Hyper Naked'ın radikal yeni

görünümüne ve sınıfında lider özelliklerine

uygun olarak Yamaha, bu modeli son

teknoloji ürünü LCD göstergelerle donattı.

Ha f LED sinyaller

MT-25'in dinamik yeni görünümü,

motosikletin agresif görünümünü mükemmel

bir şekilde tamamlayan yeni LED sinyallerle

güçlendirilmiştir.
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Motor

Motor tipi 2-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 250 cm³
Çap x Strok 60.0 mm x 44.1 mm
Sıkıştırma oranı 11.6 : 1
Maksimum güç 25.8kW (35.1PS) @ 12000 rpm
Maksimum tork 22.6 N/m (2.3kgf/m) / 10000r/min
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 25º
Kaster mesafesi 95mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Salınım kolu
Ön teker hareketi 130 mm
Ön fren Hydraulic single disc
Arka fren Hydraulic single disc
Ön lastik 110/70R17M / C 54H Tubeless
Arka lastik 140/70R17M / C 66H Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 2.090 mm
Toplam genişlik 755 mm
Toplam yükseklik 1.070 mm
Sele yüksekliği 780 mm
Tekerleklerarası mesafe 1.380 mm
Minimum yerden yükseklik 160 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 169 kg
Yakıt tankı kapasitesi 14L
Yağ tankı kapasitesi 2.4L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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