
Dark Blast
Med deres nøgne design, adrætte køreegenskaber og

momentstærke motorer giver Yamahas Hyper Naked

modeller dig et aggressivt look og en fantastisk

køreoplevelse . Med et kraftfuldt design og

præstationsfokuseret teknologi, kombinerer MT-03 big-

bike status med letvægts alsidighed.

Den radikale front har dobbelte skråtstillede

positionslygter og en kompakt LED forlygte, det gør den

til en af de mest cool motorcykler i sin klasse – og med

dens mass-forward bodywork og luftindtag i jet y-stil er

denne højteknologiske 300 klar til at tage kampen op

med større maskiner.

Et bredt tankcover og optimal ergonomi giver dig

mulighed for at sidde perfekt på motorcyklen hvilket

garanterer behagelig kørsel – og for at forstærke

fornemmelsen og udseendet af en stor motorcykel er

MT-03 udstyret med en 37 mm upside-down forga el,

der bidrager til fremragende køreegenskaber. Aldrig før

har en 300 tilbudt dig så meget.

So stikeret momentstærk 321 cc 2-

cylindret EURO5-motor

Dobbelte positionslygter; LED-forlygte

Aggressivt MT-design

37 mm upside-down forga el

Stilfuld LCD-instrumentering

Letvægts LED-blinklys

Dynamisk design med fremskudt

tyngdepunkt

Ergonomisk og adræt kørestilling

Autentisk MT-udseende og

fornemmelse i høj kvalitet

Lang bagsvinger og optimal opsætning

af bagdæmper

Letvægts diamantramme

MT-03



Dark Blast
Yamahas Hyper Naked modeller er bygget til at begejstre. Med deres muskuløse stil og

adrenalinpumpede præstationer har de topsælgende MT modeller stjålet hjerter og sind hos

motorcyklister over hele Europa. Og så er der MT-03 med højere speci kationer og seriøs attitude.

Det aggressive look, der er inspireret af Yamahas større Hyper Naked modeller, er mere MT end

nogensinde. Dens aggressive front med dobbelte forlygter ser barsk ud, og upside-down forga el

og en bredskuldret brændstoftank understreger det dynamiske MT-look, hvilket gør den til den

ultimative 300!

Men det, der virkelig gør denne letvægts Hyper Naked så attraktiv og eftertragtet, er, at den er

bygget med rendyrket MT-DNA, hvilket betyder, at hver eneste køretur er en spændende og

vanedannende oplevelse. Du skal bare ud og køre, når du kan. På grund af denne motorcykel, der

bare elsker at blive kørt.
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So stikeret 321cc 2-cylindret
motor

Denne so stikerede væskekølede 2-

cylindrede 321 cc motor har lette smedede

stempler med hærdede plejlstænger som

garanterer momentstærke præstationer .

Den ekstremt lette koblingsfornemmelse

gør, at er MT-03 er endnu sjovere i byen,

og et avanceret

brændsto ndsprøjtningssystem sikrer

øjeblikkelig gasrespons og god økonomi.

Skråtstillede positionslygter;
LED forlygte

Med sine dobbelte skråtstillede

positionslygter der understreger dens

lunefulde og aggressive "big-bike" design

ser denne dynamiske MT-03 mere cool ud

end nogensinde Og for at give

fremragende sigtbarhed om natten har

den en kraftfuld centralt monteret LED

forlygte, der brænder et hul gennem

mørket for at lette vejen fremad.

Aggressivt MT-design

Der er absolut ingen tvivl om, at denne MT-

03 er et fuldgyldigt medlem af Yamahas

legendariske Hyper Naked familie. Med sine

aggressive forlygter samt dristige luftindtag

og en skulpturel brændstoftank, giver MT-03

dig chancen for at blive en sand "Master of

Torque" og opleve den mest dynamiske

kørsel i A2-klassen.

37 mm upside-down forga el

MT-03's seriøse "big-bike" speci kationer

understreges af tilføjelsen af upside-down

forga en. Forenden, der er udstyret med

 ex-resistente 37 mm ga elben og en

øverste forga elbro i støbt aluminium,

forstærker motorcyklens høje

speci kationer og giver en sikker og jævn

kørsel under opbremsning, acceleration og

i sving.

Hightech LCD-instrumenter

Yamaha har monteret topmoderne

instrumentering for at matche denne

førsteklasses Hyper Naked's radikale

udseende og klasseførende

speci kationer. Med et stilfuldt LCD

instrument med data er dette

instrumentpanel nemt at a æse.

Letvægts LED-blinklys

MT-03's dynamiske udseende forstærkes af

LED blinklygterne, der perfekt

komplementerer motorcyklens aggressive

udseende.
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Motor

Motortype Væskekølet, 4-takts, DOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 321 cc
Boring x slaglængde 68.0 mm x 44.1 mm
Kompressionsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maks. moment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 3.81l/100km
CO2 udledning 89g/km

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 25º
Efterløb 95mm
A jedringssystem for Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring for 130 mm
Vandring bag 125 mm
Forbremse Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø220 mm
Fordæk 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Bagdæk 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Bemærkning EU4 compliant

Dimensioner

Samlet længde 2090 mm
Samlet bredde 755 mm
Samlet højde 1070 mm
Sædehøjde 780 mm
Hjulafstand 1380 mm
Min. frihøjde 160 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 168 kg
Tankkapacitet 14L
Olietankkapacitet 2.40L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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