
Dark Blast
Vďaka obnaženej karosérii, svižnému riadeniu a

vynikajúcemu výkonu s vysokým krútiacim momentom

vám modely Hyper Naked od spoločnosti Yamaha

ponúkajú agresívny vzhľad a vzrušujúci zážitok z jazdy.

Model MT-03, ktorý sa vyznačuje novým dominantným

štýlom a technológiou zameranou na výkon, kombinuje

vlastnosti veľkého motocykla s odľahčenou

všestrannosťou.

Radikálna predná maska s dvojitými skosenými

obrysovými svetlami a kompaktným LED svetlometom ho

radí medzi motocykle s najatraktívnejším vzhľadom vo

svojej kategórii – a s konštrukciou karosérie s ťažiskom

vpredu a nasávacími otvormi v štýle stíhačky je tento

vysokovýkonný model triedy 300 pripravený zaútočiť za

hranice svojej váhovej kategórie.

Široký kryt nádrže a optimálna ergonómia vám umožňujú

výnimočne splynúť s motocyklom a vychutnať si

mimoriadne pohodlnú jazdu. A na posilnenie vzhľadu a

dojmu veľkého motocykla je model MT-03 vybavený

37 mm obrátenou vidlicou, ktorá mu poskytuje vynikajúcu

ovládateľnosť. Nikdy predtým vám model triedy 300

neponúkal tak veľa.

So stikovaný dvojvalcový motor EURO5

s objemom 321 cm3 s vysokým

krútiacim momentom

Dvojité obrysové svetlá; LED svetlomet

Dravý dizajn MT

Obrátená predná vidlica, 37 mm

Štýlový LCD prístrojový panel

Odľahčené LED smerovky

Dynamická konštrukcia karosérie

s ťažiskom vpredu

Ergonomická a agilná poloha pri jazde

Vzhľad s vysokou kvalitou a autentický

dojem triedy MT

Dlhé výkyvné rameno s optimálnym

nastavením tlmiča

Odľahčený diamantový rám
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Dark Blast
Motocykle Yamaha radu Hyper Naked sú navrhnuté tak, aby prinášali skutočné nadšenie. Robustným

štýlom a adrenalínovými výkonmi si najpredávanejšie modely MT získali srdcia a mysle jazdcov po celej

Európe. A je tu model MT-03, ktorý prichádza so špičkovými parametrami a pritiahne nejeden obdivný

pohľad.

Agresívny vzhľad inšpirovaný väčšími modelmi radu Hyper Naked značky Yamaha ešte lepšie zapadá

medzi modely MT ako doteraz. Jeho dravá predná maska s dvojicou svetlometov s uhrančivým

pohľadom, obrátená vidlica a palivová nádrž so širokým pro lom podčiarkujú dynamický vzhľad radu

MT tohto špičkového modelu triedy 300.

No skutočným dôvodom, prečo je tento model Hyper Naked s nízkou hmotnosťou taký atraktívny a

lákavý, je to, že vznikol na základe čistej DNA radu MT, čo z každej jazdy spraví vzrušujúci a návykový

zážitok. Budete túžiť vyraziť von a jazdiť, kedykoľvek to bude možné. Tento motocykel totiž miluje

jazdu.
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So stikovaný dvojvalcový motor
s objemom 321 cm3

Tento so stikovaný dvojvalcový motor

chladený kvapalinou s objemom 321 cm3

sa vyznačuje odľahčenými kovanými

piestami s ojnicami z cementovanej ocele,

vďaka čomu ponúka pôsobivý výkon s

mohutným krútiacim momentom. Vďaka

spojke s extrémne ľahkým ovládaním sa s

modelom MT-03 jazdí ešte zábavnejšie v

meste a moderný systém vstrekovania

paliva zaisťuje okamžitú reakciu škrtiacej

klapky, no pritom aj ekologický výkon.

Dvojité skosené obrysové
svetlá; LED svetlomet

Tento dynamický model MT-03 vyzerá ešte

štýlovejšie ako doteraz vďaka dvojitým

skoseným obrysovým svetlám, ktoré

zdôrazňujú jeho uhrančivý a agresívny

vzhľad veľkého motocykla. V záujme

vynikajúcej viditeľnosti v noci je tu

výkonný LED svetlomet umiestnený v

strede, ktorý prerazí tmu a osvetlí cestu

pred vami.

Dravý dizajn MT

Niet vôbec pochýb o tom, že tento model

MT-03 je plnohodnotným členom

legendárnej rodiny Hyper Naked značky

Yamaha. Vďaka svojej agresívnej zostave

predných svetiel, odvážnym novým

nasávacím otvorom a tvarovanej palivovej

nádrži vám model MT-03 dáva možnosť stať

sa skutočným držiteľom titulu Master of

Torque a zažiť najdynamickejšiu jazdu v

triede A2.

Obrátená predná vidlica, 37 mm

Model MT-03 ponúka pôsobivé technické

parametre veľkých motocyklov, čo

zdôrazňuje aj obrátená predná vidlica.

Predná časť motocykla, ktorá je vybavená

konštrukciou z 37 mm rúrok odolných voči

ohybu a odlievanou hornou trojitou

svorkou vyrobenou z hliníka, zdôrazňuje

špičkové technické parametre motocykla

a ponúka spoľahlivú a plynulú jazdu počas

brzdenia, zrýchľovania a zatáčania.

Špičkové prístroje LCD

Spoločnosť Yamaha vybavila tento model

najmodernejšími prístrojmi v súlade s jeho

prémiovým radikálnym vzhľadom

a technickými parametrami v triede Hyper

Naked. Vďaka štýlovým LCD prístrojom s

údajmi poskytuje tento prístrojový panel

ľahko zrozumiteľné informácie.

Odľahčené LED smerovky

Dynamický vzhľad modelu MT-03 je

posilnený LED smerovkami, ktoré dokonale

dopĺňajú agresívny výzor motocykla.
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Motor

Typ motora Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 321 cc
Vŕtanie x zdvih 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresný pomer 11.2 : 1
Maximálny výkon 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Maximálny krútiaci moment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 3.81l/100km
CO2 emisie 89g/km

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 25º
Uhol sklonu 95mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 125 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Predná pneumatika 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Zadná pneumatika 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Poznámka EU4 compliant

Rozmery

Celková dĺžka 2090 mm
Celková šírka 755 mm
Celková výška 1070 mm
Výška sedadla 780 mm
Rázvor kolies 1380 mm
Minimálna svetlá výška 160 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 168 kg
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 2.40L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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