
Ikonens revolution
Historien om MT började för nästan tio år sedan när

Yamahas främsta designers bestämde sig för att bygga

en av de viktigaste nya modellerna i Yamaha Motor Co.,

Ltd.:s historia. Det här skulle inte vara någon vanlig

motorcykel. Tanken var att bygga en radikal ny maskin

med en motor med stort vridmoment och ett mycket

smidigt chassi som inte skulle likna något annat på

marknaden. Och resten är historia.

Genom att utmana konventionerna och låta sig inspireras

av Japans unika motorcykelsubkultur lyckades Yamaha

skapa en ny sorts motorcykel. Den första MT-09-

modellen var inspirerad av Dark Side of Japan och så

annorlunda att den inte passade in i någon be ntlig

kategori. Därför skapade företaget en ny Hyper Naked-

klass som redan har vunnit över 250 000 förares hjärtan

över hela Europa.

Den nya MT-09-modellen med premiumspeci kation tar

Hyper Naked-konceptet till en helt ny nivå med fokus på

underhållning, spänning och känsla – tillsammans med

ett löfte om att ge föraren det bästa motor- och

chassipaketet samt den mest dynamiska stilen och

klassledande förarhjälpmedel – och allt detta till ett

EU5-kompatibel CP3-motor på 890 cc

Helt ny och lätt formgjuten CF-

aluminiumram

Ny design och stil

6-axlig IMU plus lutningskänsliga

förarhjälpmedel

3,5 tums TFT-display i fullfärg

Kompakt, bifunktionell LED-

strålkastare

Quick Shift-system (QSS)

Lätta SpinForged-hjul

Justerbar fjädring

Radiell främre huvudbromscylinder
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Ikonens revolution
Den första MT-09-modellen var en helt ny typ av japansk maskin som återförde äkta spänning och

ren känsla till motorcykelvärlden. Den inspirerade över 50 000 europeiska förare att bli en del av den

växande Hyper Naked-rörelsen. Nu har den helt nya MT-09-modellen kommit och den är byggd för

att bli en del av Dark Side of Japan!

Dess helt nya motor med 889cc, hög kapacitet och kraftfullt vridmoment samt lätta aluminiumchassi

ger en ännu mer spännande prestanda och vassa köregenskaper. En högteknologisk 6-axlig IMU styr

de klassledande elektroniska förarhjälpmedlen för att ge dig ultimat kontroll. Och QSS möjliggör

supersnabb uppväxling och stabilare nedväxling.

För knivskarp manövrering har den nya modellen ett kompakt aluminiumchassi, justerbar fjädring och

superlätta hjul. Dubbla bromsar på 298 mm framtill med radiell huvudcylinder för hög precision. Och

den radikala moderna designen samt den rena avskalade chassikonstruktionen bekräftar att MT-09

är den ultimata Hyper Naked-modellen.
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EU5-kompatibel CP3-motor
med 890cc

Den nyutvecklade vätskekylda 3-cylindriga

motorn med 890cc är lättare, snabbare

och mer kraftfull, med mer vridmoment

vid lägre varvtal. Ett nytt insugs-och

avgassystem skapar ett vackert ljud som

förstärker känslan av acceleration. Nya

bränsleinjektorer ger ökad e ektivitet,

medan optimering av växellådans

utväxling och en för nad A&S-koppling

matchar den högre e ekten på den EU5-

kompatibla motorn.

Helt ny och lätt formgjuten CF-
aluminiumram

Helt ny kompakt och formgjuten

aluminiumram, en modern version av

Deltabox-layouten. Chassi med högre

styvhetsnivå för ökad förarfeedback,

stabilitet och ett ökat dynamiskt

körfönster. Optimerad infästning på

svingarmen, lätt och smalt chassi och en

mer avslappnad känsla för körning varje

dag.

Nästa generations design och
stil

Med sitt rena, nakna och vackra designspråk

leder den nya generationens MT in Hyper

Naked-serien i det nya årtiondet.

Minimalistisk "avskalad" design för att

slippa onödiga kåpor som täcker och endast

använda ramen och strukturella

komponenter för att uttrycka lätthet och

smidighet – medan den nya Crystal

Graphite- nishen på ramen framhäver de

mekaniska delarnas funktionella skönhet.

6-axlig IMU plus
lutningskänsliga
förarhjälpmedel

Den kompakta nya 6-axliga IMU:n är

utvecklad från YZF-R1 och styr de

högteknologiska förarhjälpmedlen hos MT-

09, inklusive ett lutningskänsligt Traction

Control System (TCS) med 3 lägen, Slide

Control System (SCS), LIFt Control system

(LIF) på framhjulet och ett Brake Control-

system (BC). Med den här förstklassiga

elektroniska styrtekniken ger den helt nya

MT-09 dig ultimat kontroll i olika väder-

och underlagsförhållanden.

3,5 tums TFT-display i fullfärg

3,5 tums TFT-display i fullfärg med en

varvräknare av stolp-typ, och som ändrar

färg när varvtalet stiger eller sjunker samt

en klocka och display för bränsle,

genomsnittlig körsträcka,

vattentemperatur, lufttemperatur och en

växlingsindikator. En knapp på styret gör

att du lätt kan ändra display och

information samt justera inställningarna

på de värmehandtag som  nns som

Genuine Yamaha tillbehör.

Kompakt, bifunktionell LED-
strålkastare

Den kompakta och snygga bifunktionella

LED-strålkastaren ger en kraftfull ljusstråle

vid halv- och helljus med utmärkt

ljusspridning och mjuka kanter som är

bekväma för ögonen. Den här strålkastaren

med enkel projektor ger den helt nya MT-09

en väldigt distinkt och modern front och

LED-positionsljusen på sidorna projicerar

den unika Y-formen som matchas av LED-

bakljuset.
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Motor

Motortyp Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, 3-cylindrig, DOHC
Slagvolym 890 cm³
Borrning och slag 78.0 × 62.1 mm
Kompression 11.5 : 1
Max e ekt 87.5kW (119.0PS) @10,000 rpm
Max vridmoment 93.0Nm (9.5kg-m) @ 7,000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 5.0 L/100 km
CO2 utsläpp 116 g/km
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 25º
Försprång 108 mm
Fjädringssystem fram Telescopic fork
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 122 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bakdäck 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2,090 mm
Totalbredd 795 mm
Totalhöjd 1,190 mm
Sitthöjd 825 mm
Hjulbas 1,430 mm
Min. markfrigång 140 mm
Vikt (fulltankad) 189 kg
Bränsletanksvolym 14 L
Oljetanksvolym 3.50 L
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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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