
Dark Blast
Met hun 'massa voorwaartse' ontwerp, wendbare

besturing en indrukwekkende koppelrijke prestatie

laten de Hyper Naked modellen van Yamaha je er

agressief uitzien en zorgen voor een spannende rit. Met

een krachtig ontwerp en een prestatiegerichte

tweecilinder, combineert de MT-03 de status van een

grote motor ets met lichtgewicht veelzijdigheid.

De radicale voorkant heeft twee schuingeplaatste

contourlichten en een compacte LED-koplamp

waardoor het één van de coolst uitziende motor etsen

in zijn categorie is. En met zijn 'massa voorwaartse'

kuipwerk en straaljagerachtige luchthappers is deze

hightech 300 klaar om los te gaan.

Een brede tankafdekking en optimale ergonomie zorgen

ervoor dat je perfect op de motor ets zit voor een zeer

comfortabele rit. En om de look-and-feel van een grote

motor ets te versterken is de MT-03 uitgerust met een

Ø 37 mm upside-down voorvork. Nooit eerder bood een

300 je zo veel.

Ver jnde koppelrijke 321 cc

tweecilinder, conform EURO5-norm

Dual-eye contourverlichting en LED

koplamp

Stoer MT-ontwerp

Ø 37 mm upside-down voorvork

Stijlvol LCD-instrumentenpaneel

LED knipperlichten

Dynamisch 'Mass Forward' design met

een laag zwaartepunt

Ergonomische en wendbare zitpositie

Hoogwaardige look en authentiek MT-

gevoel

Lange swingarm met optimale

schokbrekercon guratie

Lichtgewicht diamantvormig frame
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Dark Blast
De Hyped Naked motor etsenvan Yamaha zijn gebouwd om je een gevoel van sensatie te geven. De

in grote aantallen verkochte MT-modellen hebben met hun stoere uitstraling en indrukwekkende

prestaties de harten gestolen van menig motorrijder in Europa. En dan is er de MT-03 die hoge

speci caties biedt en duidelijk opvalt in het straatbeeld.

Geïnspireerd op de zwaardere Hyper Nakeds van Yamaha is de stoere uitstraling meer MT dan ooit.

Zijn roofdierachtige kop met de twee priemende ogen, de goudkleurige upside-down voorvork en

de breedgeschouderde brandstoftank onderstrepen de dynamische MT-look voor de ultieme 300!

Maar wat deze lichtgewicht Hyper Naked zo aantrekkelijk en populair maakt is het feit dat het MT-

DNA er vanaf spat. Dit betekent dat elke rit een spannende en verslavende ervaring is. Erop uit willen

trekken en overal heen rijden. Dit is een motor die graag bereden wordt. Yamaha MT-03 - Dark

Lightning
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Ver jnde 321cc tweecilinder

Deze ver jnde 321cc vloeistofgekoelde

tweecilinder motor heeft lichtgewicht

gesmede zuigers met gecarboneerde

drijfstangen die mede zorgen voor

indrukwekkende prestaties. De extreem

licht werkende koppeling maakt de MT-03

nog  jner in de stad. En het geavanceerde

brandsto njectiesysteem staat garant

voor een directe gasreactie en

indrukwekkende prestaties.

Dubbele contourverlichting en
LED koplamp

Deze dynamische MT-03 ziet er cooler dan

ooit uit met zijn dubbele schuingeplaatste

contourverlichting, die de norse en stoere

uitstraling van een grote motor ets extra

benadrukken. En voor uitstekende

zichtbaarheid tijdens nachtelijke ritten is

de MT-03 voorzien van een krachtige

centraal gemonteerde LED-koplamp die

een gat brand in de duisternis.

Stoer MT-ontwerp

Het is niet te missen dat deze MT-03 lid is

van de legendarische Hyper Naked-familie

van Yamaha. Met zijn agressieve LED-

koplamp, de stoere luchthappers en de

prachtig vormgegeven brandstoftank geeft

de MT-03 jou de kans om een echte Master

of Torque te worden en de meest

dynamische rit in de A2-klasse te ervaren.

Ø 37 mm upside-down voorvork

De serieuze speci caties van de MT-03

worden onderstreept door de toevoeging

van een upside-down voorvork. Uitgerust

met Ø 37 mm vorkbuizen en een gegoten

aluminium kroonplaat, benadrukt de

voorkant de hoge speci caties van de

motor ets en staat deze garant voor

betrouwbare rijeigenschappen tijdens het

remmen, het versnellen en het nemen van

bochten.

Hightech LCD
instrumentenpaneel

Om de radicale look van deze premium

Hyper Naked en zijn hoogwaardige

speci caties compleet te maken, heeft

Yamaha een modern en geavanceerd

instrumentenpaneel toegevoegd. Met een

stijlvol LCD-instrumentenpaneel worden

gegevens overzichtelijk weergegeven in

één oogopslag.

LED knipperlichten

Het dynamische uiterlijk van de MT-03

wordt versterkt door de LED-knipperlichten

die perfect passen bij het stoere uiterlijk

van de motor ets.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 321 cc
Boring x slag 68.0 mm x 44.1 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Max. vermogen 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Max. koppel 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 3.81l/100km
CO2 emission 89g/km

Chassis

Type chassis Diamantvormig
Balhoofdhoek 25º
Naloop 95mm
Wielophanging, voor Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, voor 130 mm
Veerweg, achter 125 mm
Remmen, voor Hydraulic single disc, Ø298 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø220 mm
Bandenmaat, voor 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Bandenmaat, achter 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Opmerking EU4 compliant

Afmetingen

Totale lengte 2090 mm
Totale breedte 755 mm
Totale hoogte 1070 mm
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1380 mm
Grondspeling 160 mm
Rijklaargewicht 168 kg
Inhoud brandstoftank 14L
Motorolie hoeveelheid 2.40L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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