
The Darkest Energy
Da Yamaha lancerede den første MT Hyper Naked for et

årti siden, ændrede det motorcykelverdenen for evigt.

Med fuld fokus på moment, smidighed og føling har MT-

serien givet motorcyklister mulighed for at opleve den rå

følelse og on-demand spænding der gør enhver Hyper

Naked til noget særligt.

Med sin kraftigere motor, sit nydesignede bodywork, og

sit gennemprøvede chassis, er den næste evolution af

MT-10 den ultimative Yamaha Hyper Naked. Den er

bygget til alle der ønsker at eje, køre og værdsætte en af

nutidens enestående motorcykler.

Kongen af MT-serien er noget særligt – lige fra

indsugningsbrølet og suset fra titanium udstødningen, til

det R1-inspirerede Deltabox chassis, og den

fascinerende lyd der skabes af den 998 cc CP4 motors

ujævne tændingsrækkefølge. Når du forstår hvad denne

motorcykel handler om, bliver du klar over at du er nødt

til at eje den.

4,2'' TFT instrument med Ride Mode

valg

Radial Brembo mastercylinder

Fartpilot

Hastighedsbegrænser

998 cc EU5 CP4 motor

Nyeste MT-designudvikling inklusiv fuld

LED-belysning

APSG-gashåndtag med valgbare PWR-

modes

Titanium udstødningssystem

Op og ned Quick Shift System

6-akset IMU med komplette

kørerassists

Bridgestone S22 dæk

90° dækventiler
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The Darkest Energy
Den nye MT-10, der er tunet til at frembringe en endnu mere sensationel fornemmelse af moment,

hvilket giver en oplevelse ud over det sædvanlige, er den mest avancerede Hyper Naked nogensinde

bygget af Yamaha. Den nyeste MT-10 er fremstillet med samme banebrydende chassis- og

motorteknologi som R1, og giver dig mere power, større smidighed og bedre føling.

MT-seriens konge kræver fuld respekt, og det første der vil fange din opmærksomhed er den

kompakte nye forlygte og den nydesignede tank som fremhæver MT-10'erens enestående

mekaniske skønhed. Og når du hører indsugningsbrølet fra luftindtagene er du ikke i tvivl om at

dette er motorcyklen for dig.

Skjult dybt inde i det lette Deltabox chassis sidder den mest so stikerede pakke af elektroniske

kørerassists, designet til at give dig fuld kontrol. Med justerbare high-tech systemer der styrer

traktion, slides, wheelies, motorbremsning og bremsning, kan du få din MT-10 til at opføre sig præcis

som du ønsker.
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4,2'' TFT instrument med Ride
Mode valg

Det nye 4,2" TFT display i fuld farve giver

en tydelig oversigt over alle de

oplysninger, du har brug for på din køretur.

Menuknappen på højre side af styret gør

det muligt hurtigt at skifte mellem

forskellige skærmbilleder – og

Mode/Select kontakten på venstre side af

styret ændrer enkeltvist på opsætningen

af de elektroniske kørerassists – du kan

også ændre alle opsætningene på én gang

ved hjælp af YRC med 4 modes.

Radial Brembo mastercylinder

Med sit R1-inspirerede system med

dobbelte  ydende 320 mm skiver og

radialmonterede 4-stemplede kalibre, er

MT-10 udstyret med de mest avancerede

bremser på nogen produktions-Yamaha.

Den nye model drager fordel af en radial

Brembo forbremsemaster for endnu bedre

føling og kontrol, hvilket giver dig

ultimativ bremseevne.

Fartpilot

Trods MT-10'erens svimlende performance vil

der være tider hvor du gerne bare vil slappe

af og nyde landskabet. Når du når over 50

km/t kan du nemt aktivere fartpiloten og

bare nyde turen. Det er også en fantastisk

måde at sikre at du overholder

hastighedsgrænserne.

Hastighedsbegrænser

Uanset om du kører under vanskelige

vejrforhold eller på en udfordrende og

snoet vej, er der tidspunkter, hvor det er

en god idé at sætte en

tophastighedsgrænse. Med Yamahas

variable hastighedsbegrænsningssystem

(YVSL – Variable Speed Limiter) har MT-10

teknologien til at hjælpe dig. Du skal blot

vælge din foretrukne tophastighed,

indstille den via mode/select-kontakten

og slappe af.

998 cc EU5 CP4 motor

Intet kan matche det kick som MT-

10'erens kraftigere 998 cc EU5 CP4 motor

giver. Dens crossplane-teknologi giver en

unik ujævn tændingsrækkefølge som

leverer et utroligt moment, hvilket

resulterer i imponerende acceleration – og

den nyeste model har et speciallavet

indsugningssystem med større luftindtag

og tank-monterede akustik-gitre som

afgiver et ærefrygtindgydende dybt brøl

når du giver gas.

Nyeste MT evolution design

Den nyeste MT-10 bevarer den rå og

intimiderende karakter som Yamaha Hyper

Naked maskinerne er kendt for, men den har

samtidig fået et helt nyt look hvor

unødvendigt bodywork er blevet fjernet for

at sætte fokus på motorcyklens mekaniske

skønhed. Den kompakte nye twin-eye LED-

forlygte og de store luftindtag giver et

kraftfuldt og dominerende udtryk – og det

minimale overhæng fortil styrker

motorcyklens brutalt gode looks og

mekaniske fremtoning. .
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Motor

Motortype EURO5, 4-takts, Væskekølet, 4-cylindret, DOHC
Slagvolumen 998 cc
Boring x slaglængde 79,0 × 50,9 mm
Kompressionsforhold 12,0 : 1
Maks. e ekt 122.0 kW (165,9 PS) @ 11.500 rpm
Maks. moment 112,0 Nm (11,4 kg-m) @ 9.000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 6,83 L/100 km
CO2 udledning 159 g/km

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 24º
Efterløb 102 mm
A jedringssystem for Telescopic fork
A jedringssystem bag link-a jedring, Svingga el
Vandring for 120 mm
Vandring bag 120 mm
Forbremse Hydraulic dual disc brake, Ø 320 mm
Bagbremse Hydraulic single disc brake, Ø 220 mm
Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bagdæk 190/55 ZR17M/C (75W) Tubeless

Dimensioner

Samlet længde 2.100 mm
Samlet bredde 800 mm
Samlet højde 1.165 mm
Sædehøjde 835 mm
Hjulafstand 1.405 mm
Min. frihøjde 135 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 212 kg
Tankkapacitet 17 L
Olietankkapacitet 4,90 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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