
Dark Blast
Yamahas Hyper Naked modeller kombinerar ett

aggressivt utseende och nervkittlande prestanda med

ett avskalat chassi, smidiga köregenskaper och otroligt

vridmoment. Med kraftfull ny design och

prestandafokuserad teknik kombinerar MT-03 den stora

motorcykelns pondus med lättviktarens smidighet.

Den radikala fronten har dubbla vinklade positionsljus

och en kompakt LED-strålkastare som gör den till en av

de coolaste motorcyklarna i sin kategori – och med en

tu  framåtlutad design och luftintag som påminner om

de på strids ygplan är den högteknologiska MT-03 redo

att  ytta upp en viktklass.

En bred tankkåpa och optimal ergonomi gör att du

lättare kan krypa ner mot tanken för en otroligt bekväm

åktur – och för att förstärka motorcykelns utseende och

känsla är MT-03 utrustad med inverterad framga el på

37 mm för enastående köregenskaper. Aldrig tidigare

har en 300cc modell gett dig så mycket.

So stikerad, tvåcylindrig EURO5-

motor på 321cc med högt

vridmoment

Dubbla vinklade positionsljus, LED-

strålkastare

Aggressiv MT-design

Inverterad framga el med 37 mm

innerben

Snygga LCD-instrument

Lätta LED-blinkers

Dynamiskt framåtlutad stil

Ergonomisk och smidig körställning

MT-familjens klassiska stil och höga

kvalitet

Lång svingarm med optimala

stötdämparinställningar

Lätt diamantformad ram
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Dark Blast
Yamahas Hyper Naked motorcyklar är byggda för underhållande körning. Med sin muskulösa design

och adrenalinpackade prestanda har de bästsäljande MT-modellerna stulit förares hjärtan i hela

Europa. Och så har vi MT-03 med hög speci kation och en äkta närvaro ute på gatorna.

Det aggressiva utseendet, inspirerat av Yamahas större Hyper Naked-modeller, är mer MT än

någonsin. De tu a dubbla strålkastarna, ny inverterad framga el och en omdesignad bred

bränsletank gör det här till den ultimata 300cc modellen med det dynamiska utseendet som

karaktäriserar MT-familjen!

Men vad som verkligen gör den här lätta Hyper Naked motorcykeln så hett eftertraktad är att den är

baserad på rent MT-DNA som gör varje åktur till en spännande och beroendeframkallande

upplevelse. Du kommer att vilja ge dig ut så ofta du kan. Eftersom den här motorcykeln bara älskar

att köras.
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So stikerad tvåcylindrig motor
på 321 cc

Den so stikerade tvåcylindriga motorn på

321 cc har lätta smidda kolvar med

härdade vevstakar som ger de vridmoment

och prestanda du behöver för spännande

åkning. Den extremt lätta

kopplingskänslan gör MT-03 ännu roligare

att köra i stan, och ett avancerat

bränsleinsprutningssystem säkerställer

att gasen svarar direkt samtidigt som det

håller miljövänliga nivåer.

Dubbla vinklade positionsljus,
LED-strålkastare

Denna dynamiska MT-03 ser coolare ut än

någonsin med sina dubbla vinklade

positionsljus som framhäver dess

aggressiva stil. Och för utmärkt sikt

nattetid  nns det en kraftfull centralt

monterad LED-strålkastare som lyser upp

vägen framför dig.

Aggressiv MT-design

Det är ingen tvekan om att MT-03 är en

fullvärdig medlem i Yamahas legendariska

Hyper Naked-familj. Med sina aggressiva

frontljus samt nya, djärva luftintag och en

skulpterad bränsletank ger MT-03 dig

chansen att bli en riktig MT-mästare och

uppleva den mest dynamiska körningen i A2-

klassen.

Inverterade ga ar på 37 mm

Den inverterade framga eln förstärker

MT-03:s seriösa speci kationer som

matchar en större motorcykel. Modellens

fjädring fram förstärker motorcykelns

höga speci kationer och ger en säker och

mjuk körning under bromsning,

acceleration och kurvtagning. Den är

utrustad med 37 mm innerben och en övre

ga elkrona i aluminium.

Högteknologiska LCD-
instrument

För att matcha den här förstklassiga

Hyper Naked-motorcykelns radikala

utseende och klassledande speci kationer

har Yamaha försett den med toppmoderna

instrument. Instrumentpanelen har en

snygg LCD-mätare, så det är lätt att ta

till sig information.

Lätta LED-blinkers

MT-03:s dynamiska utseende förstärks av

LED-blinkers som kompletterar

motorcykelns aggressiva utseende perfekt.
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Motor

Motortyp Vätskekylning, 4-takts, DOHC, 4 ventiler
Slagvolym 321 cc
Borrning och slag 68.0 mm x 44.1 mm
Kompression 11.2 : 1
Max e ekt 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Max vridmoment 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 3.81l/100km
CO2 utsläpp 89g/km

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 25º
Försprång 95mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks, Ø37.0 mminner tube
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 125 mm
Frambroms Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø220 mm
Framdäck 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Bakdäck 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Anmärkning EU4 compliant

Dimensioner

Totallängd 2090 mm
Totalbredd 755 mm
Totalhöjd 1070 mm
Sitthöjd 780 mm
Hjulbas 1380 mm
Min. markfrigång 160 mm
Vikt (fulltankad) 168 kg
Bränsletanksvolym 14L
Oljetanksvolym 2.40L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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