
Dark Attraction
Açık ara pazar lideri konumu, size MT-07 hakkında çok şey

anlatıyor. 2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana

her yıl, en çok satan Hyper Naked oldu. Ancak MT

konseptinin arkasındaki  krin nasıl ortaya çıktığını hala

bilmiyor olabilirsiniz.

Bundan on yıl önce Yamaha'nın tasarım ekibi, önceki

modellerden tamamen farklı dinamik ve yeni bir

motosiklet türü yaratmakla görevlendirildi. Dünyada

zaten birçok iyi motosiklet vardı. Ancak Yamaha;

eğlenceden,  yattan ve erişilebilirlikten ödün vermeyen

ve benzersiz Japon karakterine sahip bir motosiklet

yaratmak istedi. Her fırsatta sürmek isteyeceğiniz türden

makineler.

Japon alt kültüründen ilham alan MT geliştirme ekibi;

güçlü naked tarzı, çevik şasi performansı ve mükemmel

özellikleri olan yüksek torklu bir motosiklet serisi

üretmeye odaklandı. Hyper Naked bu şekilde doğdu.

2021 model yeni MT-07 ise daha keskin yeni nesil tarzı,

doğrusal gücü ve daha da gelişmiş teknik özellikleriyle

geliyor.

Yeni nesil tasarım

LED Aydınlatma

690 cc 2 silindirli EU5 CP2 motor

Daha güçlü frenleme için daha büyük

ön disk frenler

gelişmiş  sürüş  pozisyonu

Inverted LCD gösterge

LED sinyaller

En yeni nesil lastikler

Renk, tasarım ve kaplama

MT-07



Dark Attraction
125.000'den fazla satışıyla MT-07, piyasaya çıktığı günden bu yana Hyper Naked sınıfının 1 numaralı

motosikleti olma unvanını elinde tutuyor. Yüksek torklu 690 cc CP2 motoru, kompakt ve çevik şasisi ve

olağanüstü sürüş özellikleri ile Yamaha'nın en çok satan modellerinden birini sevmemek imkansız.

2021 model yeni nesil MT-07, kanat tipi hava girişleriyle dikkat çeken gövdesi ve fütüristik Y şeklinde

bir ifade yansıtan yeni kompakt LED farlarıyla yeni Hyper Naked modellerinin karakteristik tarzını

yansıtır. Geliştirilmiş EU5 uyumlu motor muhteşem bir egzoz sesiyle size daha güçlü tepki verir.

Eskisinden daha büyük, 298 mm çift ön diskler daha güçlü frenleme sağlarken yeni ve daha geniş

alüminyum konik gidon daha rahat çevirme hissi ve daha kontrollü bir sürüş pozisyonu sağlar. LCD

göstergelerin yanı sıra siyah manetler ve kompakt LED sinyalleriyse en üstün teknik özelliklerle

sınıfının en iyisidir.
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Yeni nesil tasarım

MT-07 modeliyle MT Serisinin tork ve

gücünün güçlü bir görsel ifadesini

vurgulayabilmek için hava kanalları,

motosikletin yan görünüm tarzına eklenen

bir temadır. Daha organik ve olgun bir his

yaşatmayı hede eyen MT Tasarımı

kompakt gövde tasarımı, entegre

aydınlatması ve saf gövde yüzeyi

tasarımıyla kusursuz Hyper Naked

karakterini vurgular. Tasarımı, MT-07'nin

çarpıcı çekiciliğini daha da ortaya

çıkarmak için bileşen ve yapı

güncellemeleri içerir.

LED Aydınlatma

Kompakt LED farlar, geceleri net ve güçlü

aydınlatma sağlar. Uzun/Kısa LED far, MT

karakteristik tasarımını vurgularken daha

iyi görüş imkanı sunar.

690 cc 2 silindirli EU5 CP2 motor

Tamamen EU5 uyumlu, kontrolü kolay

performans ve geliştirilmiş motor sesiyle

tanıdığınız motor tepkisi ve karakteri.

Daha güçlü frenleme için daha
büyük ön disk frenler

4 pistonlu kaliperlerle kumanda edilen

daha büyük çaplı, yeni 298 mm ikili ön fren

disklerine sahip silindir frenler kademeli

frenleme sağlar. Sıfır yaysız ağırlık

gelişmiş sürüş pozisyonu

Yeni konik alüminyum gidon, daha kontrol

sahibi bir sürüş pozisyonu için her iki

tarafta da 15 mm daha geniştir. Bu

sayede motosikletin kolay sürüş karakteri

korunurken daha yapılı sürücüler için

modelin "büyük motosiklet" hissi artar.

Inverted LCD gösterge

Spot renkli LCD ekran kullanan gelişmiş

sürücü-motor arayüzü. Kompakt ve modern

tasarımının yanı sıra modern bir sürücü

kokpiti için yeniden düzenlenen ve üstün

kaliteyi hissettiren kumanda mekanizması

kontrolleriyle oldukça kullanışlı.
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Motor

Motor tipi 2-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 689 cm³
Çap x Strok 80.0 mm x 68.6 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 54.0 kW (73.4PS) @ 8,750 rpm
Limitli güç versiyonu 35.0kW
Maksimum tork 67.0Nm (6.8kg-m) @ 6,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 4,2 l/100km
CO2 emission 98 g/km
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 24º50
Kaster mesafesi 90mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Salınım kolu, (mafsallı)
Ön teker hareketi 130 mm
Arka teker hareketi 130 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Ön lastik 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Arka lastik 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,085 mm
Toplam genişlik 780 mm
Toplam yükseklik 1,105 mm
Sele yüksekliği 805 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,400 mm
Minimum yerden yükseklik 140 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 184 kg
Yakıt tankı kapasitesi 14L
Yağ tankı kapasitesi 3.0L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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