
Dark Attraction
De MT-07 is de onbesliste marktleider en dat zegt

eigenlijk genoeg. Sinds zijn lancering in 2014 was dit elk

jaar de best verkopende Hyper Naked. Maar misschien

ken je nog niet het hele verhaal achter de creatie van het

MT concept.

Een tiental jaar geleden werd aan het design team van

Yamaha gevraagd om een volledig nieuwe dynamische

motor ets te creëren die niets te maken had met zijn

voorgangers. Er waren immers al genoeg goede

motor etsen op de markt. Yamaha wou gewoon een

motor ets maken met een uniek Japans karakter en

zonder compromissen te sluiten over rijgenot, prijs en

beschikbaarheid. Het soort motor etsen waarvoor je

altijd wel een reden vindt om even een ritje te doen.

Geïnspireerd door de Japanse subcultuur

concentreerde het ontwikkelingsteam voor de MT zich

op de productie van een reeks van motor etsen met

een hoog koppelvermogen en met een brutale naked

styling, een bijzonder wendbaar chassis en een

uitzonderlijke veelzijdigheid. En de Hyper Naked was

geboren. Het jaar 2022 brengt de nieuwe MT-07 met een

scherpere volgende-generatie stijl, een lineair

35 kW uitvoering voor A2-rijbewijs ook

verkrijgbaar

Volgende-generatie design

LED-verstraler

690cc EU5 CP2-tweecilindermotor

Grotere schijfrem vooraan voor een

sterkere remkracht

Assertieve rijpositie

Omgekeerde LCD-meter

LED-richtingaanwijzers

Nieuwe-generatie banden

Kleuren, graphics en afwerking
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Dark Attraction
Met meer dan 125.000 verkochte exemplaren is de MT-07 sinds zijn lancering de nummer 1 in de

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

indrukwekkende veelzijdigheid is deze Yamaha best-seller een alom geprezen topmachine.

Voor 2022 krijgt de MT-07 van de volgende generatie een opvallend nieuw kuipwerk met dubbele

winglet luchtinlaten en een compacte nieuwe LED-koplamp in een futuristische Y-vorm, waarmee

de nieuwste Hyper Naked modellen meteen stijl bekennen. De ver jnde EU5-conforme motor geeft

zelfs nog meer lineaire respons met een stoer uitlaatgeluid.

Enkele voorbeelden van de topspeci caties en van de beste prijs/prestaties-verhouding in zijn

klasse: een nieuw, breder en conisch aluminium stuur om vlotter te kunnen draaien, een betere

zitpositie, grotere 298mm dubbele schijfrem vooraan voor een sterkere remkracht, het nieuwe LCD-

instrumentenpaneel, de zwarte bedieningshendels en de compacte LED-knipperlichten.
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Volgende-generatie design

Als sterke visuele uiting van het koppel en

van de kracht van de MT serie, werd het

thema van de luchtstroom ingewerkt in

de styling op de zijkant van de MT-07. Met

zijn compacte kuipwerk, zijn

geïntegreerde verlichting en het pure

ontwerp van het kuipwerk-oppervlak legt

het design van de MT op een organische

en doordachte manier de nadruk op het

echte Hyper Naked karakter van deze

machine. De styling werd geüpdatet met

onderdelen en structuurelementen om de

opvallende aantrekkingskracht van de MT-

07 te onderstrepen.

LED-verstraler

De compacte LED-verlichting geeft 's

nachts een helder en krachtig licht. De

hoog/laag LED-verstraler met het

typische MT design verbetert de

zichtbaarheid.

690cc EU5 CP2-
tweecilindermotor

Dezelfde, volledig EU5-conforme

motorrespons en -karakter met

gebruiksvriendelijke prestaties en een

verbeterd motorgeluid.

Grotere schijfrem vooraan voor
een sterkere remkracht

Nieuwe dubbele schijfrem met grotere

298 mm diameter vooraan, geactiveerd

door vierzuigerremklauwen;

cilinderremmen zorgen voor progressievere

remkarakteristieken. Geen extra

onafgeveerd gewicht.

Assertieve rijpositie

Het nieuwe, conische aluminium stuur is

aan elke kant 15 mm breder. Dit levert

een assertievere rijpositie op en verhoogt

het "big bike" gevoel van het model voor

grote rijders. De besturing blijft echter

bijzonder vlot.

Omgekeerde LCD-meter

Verbeterde rijder-machine interface met

omgekeerd LCD-scherm en met

steunkleuren. Een compacte en moderne

vormgeving en herschikte

schakelvoorzieningen in een moderne

cockpit met een hoog kwaliteitsgevoel.

MT-07

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motortype 2-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689cc
Boring x slag 80,0 x 68,6 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Max. koppel 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24º50'
Spoor 90 mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 130 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Bandenmaat voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55 ZR17M/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 (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

184 kg

Inhoud brandstoftank 14 L
Carterinhoud 3,0 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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