
Dark Attraction
Det faktum, at MT-07 er den suveræne markedsleder

fortæller dig meget om motorcyklen. Den har været den

bedst sælgende Hyper Naked-model hvert år siden

lanceringen i 2014. Men det, du måske ikke ved, er,

hvordan hele ideen bag MT-konceptet opstod.

For ti år siden  k Yamahas designteam til opgave at skabe

en dynamisk og ny form for motorcykel, som ikke skyldte

sine forgængere noget. Verden var allerede fuld af gode

motorcykler. Men Yamaha ønskede at lave en

motorcykel uden at gå på kompromis med

kombinationen af sjov, pris og tilgængelighed – med en

unik japansk karakter. Den type maskine, som du har lyst

til at køre på ved enhver lejlighed.

Med inspiration fra den japanske sub-kultur fokuserede

MT udviklingsteamet på at producere en serie af

momentstærke motorcykler med et brutalt, nøgent

design, et adræt chassis og stor alsidighed. Hyper Naked

var ankommet. Og til 2021 får du den nye MT-07 med en

skarpere næste generations stil, lineær power og endnu

bedre speci kationer.

Næste generations design

LED projektorlys

2-cylindret 690 cc EU5-kompatibel

CP2-motor

Større skivebremser foran for

forbedret bremsekraft

Kommanderende kørestilling

Inverteret LCD instrument

LED blinklygter

Nyeste generation dæk

Farve, gra k og  nish
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Dark Attraction
Med mere end 125.000 solgte enheder har MT-07 indtaget og bibeholdt første pladsen i Hyper

Naked-klassen, siden dens lancering. Med dens momentstærke 690cc CP2 motor, kompakte og

adrætte chassis samt uovertrufne alsidighed, er det umuligt ikke at elske en af Yamahas bedst

sælgende modeller.

Til 2021 får den næste generation af MT-07 et karakteristisk nyt design med dobbelte vingeformede

luftindtag og en kompakt ny LED forlygte der projekterer en futuristisk Y-form – signaturstilen til de

nyeste Hyper Naked-modeller. Og den for nede EU5-kompatible motor giver dig endnu mere lineær

respons samt en friskere udstødningslyd.

Det nye, bredere oversize-styr i aluminium gør det nemmere at dreje og giver en mere

kommanderende kørestilling, mens de større 298 mm dobbelte bremseskiver for giver stærkere

bremseevne – og LCD instrumenterne med omvendt belysning, samt de sorte greb og de kompakte

LED blinklygter, understreger at denne motorcykel er et udstyrsstykke og den som giver mest værdi

for pengene i klassen.
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Næste generations design

Luftstrømmen er temaet for stylingen af

motorcyklens pro l og er et stærkt visuelt

indtryk af det moment og den styrke som

MT-07 har. En mere organisk og moden

følelse, MT designet understreger Hyper

Naked karakteren med sit kompakte

bodywork, integrerede lygter og rene

design. Stylingen indeholder opdateringer

af komponenter og struktur for yderligere

at fremhæve MT-07's markante appel.

LED projektorlys

Kompakte LED lygter giver klar og

kraftfuld belysning om natten. LED

projektorforlygte med fjern-/nærlys giver

det karakteristiske MT-design samt

forbedret synlighed.

2-cylindret 690 cc EU5-
kompatibel CP2-motor

Fuldt EU5-kompatibel, samme engagerende

motorrespons og brugervenlige karakter,

samt forbedret lyd.

Større skivebremser foran for
forbedret bremsekraft

Nye dobbelte bremseskiver med en

diameter på 298 mm og 4-stemplede

kalibre giver en mere progressiv

bremsekarakteristik med. Ingen yderligere

ua jedret vægt.

Kommanderende kørestilling

Det nye oversize-styr er 15 mm bredere i

hver side, hvilket giver en mere

kommanderende kørestilling og øger "big

bike" følelsen for større kørere, samtidig

med at cyklen stadig er meget letkørt.

Inverteret LCD instrument

Forbedret interface mellem maskine og

kører med inverteret LCD skærm med

sta agefarve. Kompakt og moderne design,

som nu kan betjenes fra opdaterede

kontakter, giver dig et moderne cockpit med

en fornemmelse af høj kvalitet.
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Motor

Motortype 2-cylindret, 4-takts, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 689 cm³
Boring x slaglængde 80.0 mm x 68.6 mm
Kompressionsforhold 11.5 : 1
Maks. e ekt 54.0 kW (73.4PS) @ 8,750 rpm
E ekt begrænset version 35.0kW
Maks. moment 67.0Nm (6.8kg-m) @ 6,500 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 4,2 l/100km
CO2 udledning 98 g/km
Karburator Benzinindsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 24º50
Efterløb 90mm
A jedringssystem for Telescopic forks
A jedringssystem bag Svingga el, (Link-a jedring)
Vandring for 130 mm
Vandring bag 130 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø245 mm
Fordæk 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Bagdæk 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimensioner

Samlet længde 2,085 mm
Samlet bredde 780 mm
Samlet højde 1,105 mm
Sædehøjde 805 mm
Hjulafstand 1,400 mm
Min. frihøjde 140 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 184 kg
Tankkapacitet 14L
Olietankkapacitet 3.0L
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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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