
Dark Attraction
Dat de MT-07 tot de absolute top hoort, zegt veel. Sinds

de introductie in 2014 is deze motor ets elk jaar de best

verkochte Hyper Naked. Maar wat je misschien niet

weet, is hoe het hele idee achter het MT-concept tot

stand kwam.

Tien jaar geleden kreeg het ontwerpteam van Yamaha

de opdracht om een dynamisch nieuw soort motor ets

te creëren die in niets zou lijken op zijn voorgangers. De

wereld zat al vol met goede motor etsen. Maar Yamaha

wilde een motor ets maken die geen concessies deed

aan de combinatie van plezier, prijs en toegankelijkheid -

met een uniek Japans karakter. Het soort machine

waarop je bij elke gelegenheid zou willen rijden.

Geïnspireerd door de Japanse subcultuur

concentreerde het MT-ontwikkelingsteam zich op het

produceren van een reeks koppelrijke motor etsen met

een brute, uitgeklede styling, wendbare

chassisprestaties en buitengewone veelzijdigheid. De

Hyper Naked was geboren. En voor 2021 komt de

nieuwe generatie MT-07 naar je toe met een nog

stoerdere stijl, lineair vermogen en nog betere

speci caties.

Het ontwerp van de volgende

generatie

LED-projectorverlichting

690 cc tweecilinder EU5 CP2-motor

Grotere schijfremmen vooraan voor

meer remkracht

Assertieve zithouding

Omgekeerde LCD-meter

LED-richtingaanwijzers

Nieuwste generatie banden

Kleur, graphics en afwerking
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Dark Attraction
Met meer dan 125.000 verkochte exemplaren is de MT-07 al sinds de introductie model nummer één

in de Hyper Naked-klasse. Met zijn koppelrijke 690 cc CP2-motor, compacte en wendbare chassis en

uitstekende allround veelzijdigheid, is het onmogelijk om niet verliefd te worden op deze machine,

die één van Yamaha's best verkopende modellen is.

Voor 2021 krijgt de volgende generatie MT-07 opvallend nieuw kuipwerk met dubbele luchtinlaten

met winglets en een compacte nieuwe LED-koplamp, die een futuristische Y-vormige aanblik geven:

de typerende stijl voor de nieuwste Hyper Naked-modellen. En de ver jnde EU5-conforme motor

geeft je nog meer lineaire respons met een stoer uitlaatgeluid.

Het nieuwe, bredere, conische stuur van aluminium vergemakkelijkt het maken van bochten en biedt

een imponerende zithouding, terwijl de grotere dubbele remschijven voor van 298 mm meer

remvermogen bieden. Het omgekeerde LCD-instrumentenpaneel, zwarte bedieningshendels en

compacte LED-knipperlichten onderstrepen de topspeci caties van deze motor ets die de beste

waarde in zijn klasse biedt.
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Het ontwerp van de volgende
generatie

Om met de MT-07 een sterk visueel

statement te maken over het koppel en

de kracht van de MT-serie, is de

luchtstroom als thema verwerkt in de

vormgeving van het zijaanzicht. Het MT-

design voelt organischer en volwassener

aan, en onderstreept het pure Hyper

Naked-karakter met zijn compacte

carrosserieontwerp, geïntegreerde

verlichting en pure kuipdelenontwerp. De

styling van componenten en constructie is

vernieuwd om de onderscheidende

aantrekkingskracht van de MT-07

duidelijker naar voren te brengen.

LED-projectorverlichting

Compacte LED-verlichting geeft 's nachts

heldere, krachtige verlichting. De LED-

projectorkoplamp voor groot- en dimlicht

kenmerkt het typerende MT-design en

verbetert het zicht.

690 cc tweecilinder EU5 CP2-
motor

Voldoet volledig aan EU5, met dezelfde

prikkelende motorrespons en hetzelfde

karakter, gebruiksvriendelijke prestaties en

een verbeterd motorgeluid.

Grotere schijfremmen vooraan
voor meer remkracht

Nieuwe dubbele remschijven voor met een

grotere diameter van 298 mm, bediend

door vierzuiger remklauwen, leveren

progressievere remeigenschappen zonder

dat het onafgeveerde gewicht is

toegenomen.

Assertieve zithouding

Het taps toelopende aluminium stuur is

aan elke kant 15 mm breder voor een

assertievere rijhouding. Daardoor voelt dit

model voor langere motorrijders meer als

een grotere motor ets, terwijl het

gemakkelijke rijgedrag toch behouden

blijft.

Omgekeerde LCD-meter

Verbeterde interactie tussen machine en

bestuurder met behulp van een omgekeerd

LCD-scherm met steunkleuren. Het

ontwerp is compact, eigentijds en nu

bedienbaar met opnieuw ingedeelde

schakelaars. Deze moderne

bestuurderscockpit voelt hoogwaardig aan.
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Motor

Motortype 2-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689 cm³
Boring x slag 80.0 mm x 68.6 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 54.0 kW (73.4PS) @ 8,750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35.0kW
Max. koppel 67.0Nm (6.8kg-m) @ 6,500 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 4,2 l/100km
CO2 emission 98 g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Type chassis Diamantvormig
Balhoofdhoek 24º50
Naloop 90mm
Wielophanging, voor Telescopic forks
Wielophanging, achter Achterbrug, (Link type veersysteem)
Veerweg, voor 130 mm
Veerweg, achter 130 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø245 mm
Bandenmaat, voor 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Bandenmaat, achter 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2,085 mm
Totale breedte 780 mm
Totale hoogte 1,105 mm
Zithoogte 805 mm
Wielbasis 1,400 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht 184 kg
Inhoud brandstoftank 14L
Motorolie hoeveelheid 3.0L
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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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