MT-09 SP

Utmana mörkret
2013 förändrade Yamaha motorcykelvärldens utseende
genom introduktionen av den ursprungliga MT-09modellen. Motorcykeln blev en omedelbar succé, med
sitt tydliga fokus på linjärt vridmoment, lätt smidighet
och ett brutalt naket utseende. Under det kommande
årtiondet växte MT Hyper Naked-serien snabbt – och för
att komplettera serien skapades den exklusiva SPmodellen.
Med motor, chassi och design av helt ny modell – och de
bästa elektroniska förarhjälpmedlen – innebär MT-09 ett
gigantiskt steg framåt för Hyper Naked-föraren. Aldrig
tidigare har någon tillverkare kunnat erbjuda ett så
so stikerat paket till ett så konkurrenskraftigt pris.
Yamaha insåg att vissa förare är ute efter den ultimata
speci kationen och utvecklade därför den exklusiva nya
MT-09 SP. Dess Icon Performance-färgschema påminner
om den R1-härledda tekniken som den 6-axliga IMU:n –
och dess förstklassiga fjädringssystem fram och bak, den
speciella sadeln med dubbelsöm och de högkvalitativa
komponenterna utstrålar kvalitet.

Särskilda SP-färger
Farthållare
Fullt justerbar premiumfjädring
Sadel med dubbelsöm
Svingarm med nish i anodiserat
borstat aluminium
6-axlig IMU plus lutningskänsliga
förarhjälpmedel
3,5 tums TFT-display i fullfärg
Kompakt, bifunktionell LEDstrålkastare
Quick Shift-system (QSS)
Lätta SpinForged-hjul
Radiell främre huvudbromscylinder
EU5-kompatibel CP3-motor på 890 cc

MT-09 SP
Utmana mörkret
The Dark Side of Japan never sleeps. Det är inspirationen bakom varje Yamaha MT. Och den exklusiva
MT-09 SP är det senaste mästerverket som vuxit fram ur det temat. Den ultimata 3-cylindriga Hyper
Naked-modellen kommer att både inspirera och skänka glädje med sina exklusiva R1M-inspirerade
färger samt förstklassig fjädring och farthållare.
Den EU5-kompatibla CP3-motorn med 889cc ger ett ännu mer linjärt vridmoment vid lägre varvtal för
häftig acceleration – samtidigt som dess 6-axliga IMU av R1-typ och de lutningskänsliga elektroniska
förarhjälpmedlen ger dig precisionskontroll i både vått och torrt väder. Och med fullt justerbar
framga el på 41 mm och Öhlins bakre stötdämpare med hög speci kation är det alldeles nya chassit
vassare än någonsin.
Förutom de exklusiva Icon Performance-färgerna är MT-09 SP utrustad med en särskild sadel med
dubbelsöm för en ultimat passform – och svingarmen, det svarta styret, broms/kopplingsgreppen i
borstat anodiserat aluminium samt de tonade bromsvätskebehållarna bidrar också till modellens
premiumstil och känsla.

MT-09 SP

Särskilda SP-färger

Farthållare

SP:s särskilda färger påminner genast om

SP:s förstklassiga elektroniska

R1M:s exklusiva Icon Performance- nish,

förarhjälpmedel omfattar farthållare så

medan bland annat broms/kopplingsgrepp,

att du kan koppla av när du kör på

styret, kedjedrevet bak och framga eln

motorvägen. Kan ställas in vid körning på

får ett DLC-lager i svart. Dessutom har

minst 50 km/h och på 4:ans växel eller

svingarmen fått en nish i anodiserat

högre. Du stänger av farthållaren genom

borstat aluminium för att förhöja både

att använda bromsen, kopplingen eller

utseendet och känslan av kvalitet och

gasreglaget – och funktionen "Resume"

modellens premiumstil och känsla.

återaktiverar systemet och återställer

Fullt justerbar premiumfjädring
Den fullt justerbara KYB-framga eln har
separat kompressionsdämpning för höga och
låga hastigheter så att du kan välja mer
detaljerade inställningar – och innerrören på
41 mm har ett DLC-överdrag för utmärkta
lågfriktionsegenskaper och ett
högkvalitativt utseende. Baktill sitter en
Öhlins stötdämpare som ger MT-09 SP ett
klassledande fjädringspaket.

den tidigare inställda hastigheten.

Sadel med dubbelsöm
Snygga kontrasterande sömmar förstärker

Svingarm med nish i
anodiserat borstat aluminium

motorcykelns stil och känsla, och ger

Svingarmen har fått en nish i anodiserat

perfekt passform så fort du sätter dig på

borstat aluminium för att förhöja både

den. I synnerhet har formerna på delar

utseendet och känslan av kvalitet.

som bränsletanken och sadeln för nats

Tillsammans med Crystal Graphite-

genom upprepad Kanno Hyoka

nishen på ramen framhäver det den rena

(utvärdering av motorcykelns prestanda

mekaniska skönheten hos MT-09 SP:s

utifrån testförarnas uppfattningar och

kompakta aluminiumchassi för att göra

feedback) för att ge dig känslan av att

varje ägare stolt över sin motorcykel.

vara ett med maskinen.

6-axlig IMU plus lutningskänsliga
förarhjälpmedel
Den kompakta nya 6-axliga IMU:n är
utvecklad från R1 och styr de
högteknologiska förarhjälpmedlen hos MT09, inklusive ett lutningskänsligt Traction
Control System (TCS) med 3 lägen, Slide
Control System (SCS), LIFt Control system
(LIF) på framhjulet och ett Brake Controlsystem (BC). Med den här förstklassiga
elektroniska styrtekniken ger den helt nya
MT-09 SP dig ultimat kontroll i olika väderoch underlagsförhållanden.

MT-09 SP
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Max e ekt
Max vridmoment
Smörjningssystem
Kopplingstyp
Tändsystem
Startsystem
Transmissionssystem
Sluttransmission
Fuel consumption
CO2 emission
Förgasare

Vätskekylning;4-takts;4 ventiler;3-cylindrig;DOHC
890 cm³
78,0 × 62,1 mm
11.5 : 1
87,5 kW (119,0 hk) vid 10 000 v/min
93,0 Nm (9,5 kg-m) vid 7 000 v/min
Våtsump
Våt;Flerskivig
TCI
Elstart
Konstant ingrepp;6-växlad
Kedja
5.0 L/100km
116 g/km
Bränsleinsprutning

Chassi
Ram
Castervinkel
Försprång
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Fjädringsväg fram
Fjädringsväg bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Diamant
25º
108 mm
Teleskopga el
Svingarm;länkupphängning
130 mm
122 mm
Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 298 mm
Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 245 mm
120/70 ZR17M/C (58W) slanglöst
180/55 ZR17M/C (73W) slanglöst

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym

2 090 mm
795 mm
1 190 mm
825 mm
1 430 mm
140 mm
190 kg
14 l
3,50 l

MT-09 SP
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.

