
Dark Blast
Yamaha’s Hyper Naked modeller kombinerer en

aggressiv look med en spennende tur, takket være sitt

nakne karosseri, smidige håndtering og spennende

ytelse rikt på dreiemomenter. MT-03 kombinerer

kraftfull styling med ytelsesfokusert teknologi, statusen

til en stor motorsykkel med lettvektig allsidighet.

De radikale ansiktstrekkene med doble posisjonslykter

som ligner rovdyrøyne og et kompakt LED-frontlys gir

denne motorsykkelen et av de kuleste lookene i

kategorien.

Et bredt tankdeksel og optimal ergonomikk lar deg sitte

komfortabelt og med god passform, og det

understreker også inntrykket av en stor motorsykkel.

MT-03 kommer med 37 mm opp-ned ga el for

fremragende håndteringsytelse. Aldri før har en 300 gitt

deg så mye.

Avansert EURO5 321cc 2-

sylindersmotor med kraftig

dreiemoment

Belysning med doble linser; LED-

frontlykt

Agressiv MT design

37 mm opp/ned ga el

Stilige LCD-instrumenter

Lettvekts LED-blinkelys

Dynamisk, foroverlent design

Ergonomisk og smidig kjørestilling

Høykvalitets look og autentisk MT

følelse

Lang svingarm med optimale

innstillinger

Lettvekts diamantramme
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Dark Blast
Yamaha’s Hyper Naked motorsykler er bygget for spenning. Disse MT-modellene har stjålet hjertet

og sinnet til førere over hele Europa med sin muskuløse design og adrenalinfylte ytelse. Og så har vi

MT-03 modellen med høye spesi kasjoner og seriøst gatesærpreg.

Inspirert av Yamahas større Hyper Naked-serie, har den en mer agressiv MT-look en noensinne.

Lykter som twin-øyne gir et inntrykk av rovdyrblikk, og opp-ned ga el og den bredskuldrede

bensintanken understreker den dynamiske MT-familielikheten til den ultimate 300!

Men det som virkelig gjør denne lettvekt Hyper Naked-modellen så attraktiv og ettertraktet er at

den er bygget med ren MT DNA, som gjør hver eneste kjøretur til en spennende og vanedannende

opplevelse. Du vil komme deg ut på en kjøretur så ofte du kan. Denne sykkelen elsker å bli brukt.
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Avansert 321cc 2-
sylindersmotor

Den avanserte 321cc 2-sylindersmotoren

med væskekjøle-funksjon kommer med

støpte lettvektsstempler med

karboniserte con-stanger som gir

spennende dreiemomentsytelse. Klutsjen

gir en følelse av lett håndtering, som gjør

MT-03 enda morsommere i bruke i byen,

og et avansert drivsto njeksjons-system

sikrer umiddelbar gassrespons med

miljøvennlig ytelse.

Doble lykter i skrå-øyet stilling;
LED-frontlys

Denne dynamiske MT-03 modellen ser

kulere ut enn noensinne med

posisjonslykter som ligner rovdyrblikk for å

understreke den agressive looken lånt fra

store motorsykler. Et kraftig LED-frontlys

for utmerket nattsyn er montert og lyser

godt opp i mørket.

Agressiv MT design

Man kan ikke ta feil av at MT-03 er et

fullverdig medlem av Yamahas legendariske

Hyper Naked-serie. MT-03 gir deg

muligheten til å bli en sann Master of

Torque og oppleve den mest dynamiske

kjøreturen som A2-klassen kan tilby, med

agressiv frontlyktmontasje, kraftig front og

en formfull bensintank.

37mm oppned frontga er

MT-03 har seriøse spesi kasjoner hentet

fra store motorsykler, som understrekes

av opp-ned ga el. Ga elen er utstyrt

med 37 mm bein og styrebro i støpt

aluminium, som understreker

motorsykkelens høye spesi kasjoner og

gir en selvsikker og smidig kjøreopplevelse

under bremsing, akselerasjon og på

svingete veier.

High-tech LCD instrumenter

Yamaha har gitt denne premium Hyper

Naked modellen instrumenter i toppklasse

som passer til den radikale looken og de

klasseledende spesi kasjonene.

Instrumentene har stilige LCD-målere og

gir lettleselig informasjon.

Lettvekts LED-blinkelys

Det dynamiske utseendet til MT-03

understrekes av LED-blinklys som passer

perfekt til motorsykkelens agressive look.
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Motor

Motortype Væskekjølt, Firetakt, DOHC, 4-ventilers
Slagvolum 321 cc
Boring x slag 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresjonsforhold 11.2 : 1
Maks. e ekt 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maks. dreiemoment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Drivsto orbruk 3.81l/100km
CO2-utslipp 89g/km

Chassis

Ramme Diamant
Castervinkel 25º
Forsprang 95mm
Fjæringssystem foran Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei foran 130 mm
Fjæringsvei bak 125 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø220 mm
Dekk foran 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Dekk bak 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Merknad EU4 compliant

Dimensjoner

Lengde 2090 mm
Bredde 755 mm
Høyde 1070 mm
Setehøyde 780 mm
Akselavstand 1380 mm
Minimum bakkeklaring 160 mm
Vekt (fulltanket) 168 kg
Tankvolum 14L
Kapasitet oljetank 2.40L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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