
En Karanlık Enerji
Yamaha, on yıl kadar önce ilk MT Hyper Naked modelini

piyasaya sürdüğünde motosiklet dünyası sonsuza dek

değişti. Tork, çeviklik ve hissetme üzerine net bir şekilde

odaklanan MT serisi, sürücülere tüm Hyper Naked

modellerini özel kılan saf duyguyu ve heyecanı

deneyimleme şansı veriyor.

Daha güçlü motoru, yeniden tasarlanmış gövdesi ve

kanıtlanmış şasisiyle MT-10'un bu en son evrimi,

günümüzün en seçkin motosikletlerinden birine sahip

olmak, onu sürmek ve yaşatacağı heyecan dolu

deneyimlerin tadına varmak isteyen tüm sürücüler için

üretilmiş nihai Yamaha Hyper Naked modelidir.

Akort edilmiş hava girişi kükremesi ve titanyum egzozun

uğultusundan R1 stili Deltabox şasisine ve 998 cc CP4

motorunun asimetrik ateşleme sırasının yarattığı heyecan

verici çığlığa kadar MT serisinin Kralı ile ilgili tüm ayrıntılar

özeldir. Bu motosikletin neler yapabileceğini anladığınızda

ona sahip olmanız gerektiğini bilirsiniz.
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En Karanlık Enerji
Daha da müthiş bir tork hissi üreterek heyecan verici deneyimler yaşatmak üzere iyileştirilen yeni MT-

10, Yamaha'nın bugüne kadar ürettiği en gelişmiş Hyper Naked modelidir. R1'in en son motor ve şasi

teknolojisi kullanılarak üretilen en yeni MT-10 size daha fazla güç, daha fazla çeviklik ve daha fazla his

verir.

MT serisinin saygıdeğer Kralında dikkatinizi çekecek ilk özellik MT-10'un olağanüstü mekanik

güzelliğini vurgulayan kompakt yeni far grubu ve yeniden tasarlanmış depo olacaktır. 998 cc CP4

motorun hava girişlerinden gelen derin kükreme sesini duyduğunuz an bu motosikletin tam size göre

olduğunu anlayacaksınız.

Ha f Deltabox şasinin derinliklerinde, size en yüksek düzeyde sürüş hakimiyeti sağlamak üzere

tasarlanmış en gelişmiş elektronik sürücü yardımı paketi gizlidir. Çekişi, kaymaları, tek teker üzerinde

sürüşü, motor frenini ve frenlemeyi kontrol eden ayarlanabilir yüksek teknolojili sistemlerle MT-

10'unuzun tam olarak istediğiniz gibi davranmasını sağlayabilirsiniz.
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Sürüş Modu seçimiyle 4,2 inç
TFT Gösterge

Yeni 4,2 inç tam renkli TFT gösterge, sürüş

sırasında ihtiyacınız olan tüm bilgilerin net

bir genel bakışını sunar. Sağ elcikteki

Menü anahtarı, farklı ekranlar arasında

hızlı geçiş yapmanızı sağlar ve sol elcikteki

Mod/Seçim anahtarı, elektronik sürücü

yardımı ayarlarını değiştirir veya 4 modlu

YRC'yi kullanarak tüm ayarları tek seferde

değiştirebilirsiniz.

Brembo Radyal ana silindir

MT-10, iki adet 320 mm diski ve 4 pistonlu

radyal monteli kaliperlerle donatılmış R1

stili sistemiyle Yamaha'nın herhangi bir

üretim modeline takılan en gelişmiş fren

paketiyle donatılmıştır. Yeni model, daha

da hassas bir his ve sürüş hakimiyeti

sağlamak üzere Brembo radyal ön fren ana

silindirinden yararlanarak size en üst

düzeyde frenleme performansı sunar.

Hız Sabitleyici

MT-10'un inanılması güç performansına

rağmen rahatlamak ve manzaranın tadını

çıkarmak istediğiniz zamanlar olacaktır. 50

km/s hızın üzerinde seyahat ederken Hız

Sabitleyici sistemini etkinleştirmek ve

yalnızca sürüşün key ni çıkarmak oldukça

kolaydır. Ayrıca bu, hız sınırlarına

uyduğunuzdan emin olmanın harika bir

yoludur.

Hız Sınırlayıcı

İster kötü hava koşullarında, ister zorlu ve

virajlı bir yolda seyahat ediyor olun azami

hızınızı sınırlamanın iyi bir  kir olduğu

zamanlar vardır. MT-10, Yamaha Değişken

Hız Sınırlayıcı (YVSL) teknolojisiyle bu

konuda size yardımcı olabilir. Gitmek

istediğiniz azami hızı belirleyin, Mod/Seçim

anahtarıyla ayarlayın ve key nize bakın.

998 cc EU5 CP4 motor

Hiçbir deneyim, MT-10'un daha güçlü 998

cc EU5 CP4 motorunun sunduğu heyecanla

boy ölçüşemez. Cross plane (çapraz

düzlem) teknolojisine sahip tasarımı,

müthiş tork sunan benzersiz asimetrik

ateşleme sırası sayesinde olağanüstü

hızlanma sağlar ve bu en yeni motosiklet,

daha geniş hava giriş kanallarına sahip

ayarlanmış bir hava giriş sistemi ve gaz

kolunu çevirdiğinizde duyulan derin

kükremesiyle omurganızı titreten bir

deneyim sunan yakıt tankına monte

edilmiş Akustik Ampli katör Izgaralarıyla

donatılmıştır.

En yeni MT evrimi tasarımı

En yeni MT-10, tüm Yamaha Hyper Naked

modellerinin sahip olduğu vahşi ve göz

korkutucu karakteri korurken gereksiz gövde

unsurlarının ortadan kaldırıldığı ve

motosikletin mekanik güzelliğine odaklanan

tamamen yeni bir görünüme sahiptir.

Kompakt ve yeni çift gözlü LED far grubu ve

geniş hava giriş kanalları güçlü ve baskın bir

duruş sergilerken minimal ön çıkıntı,

motosikletin güçlü, güzel ve mekanik

görünümünü pekiştirir.
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Motor

Motor tipi EURO5, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, 4-subap, DOHC
Motor hacmi 998 cc
Çap x Strok 79,0 × 50,9 mm
Sıkıştırma oranı 12,0 : 1
Maksimum güç 122.0 kW (165,9 PS) @ 11.500 rpm
Maksimum tork 112,0 Nm (11,4 kg-m) @ 9.000 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 6,83 L/100 km
CO2 emission 159 g/km

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 24º
Kaster mesafesi 102 mm
Ön süspansiyon Telescopic fork
Arka süspansiyon mafsallı, Salınım kolu
Ön teker hareketi 120 mm
Arka teker hareketi 120 mm
Ön fren Hydraulic dual disc brake, Ø 320 mm
Arka fren Hydraulic single disc brake, Ø 220 mm
Ön lastik 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Arka lastik 190/55 ZR17M/C (75W) Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 2.100 mm
Toplam genişlik 800 mm
Toplam yükseklik 1.165 mm
Sele yüksekliği 835 mm
Tekerleklerarası mesafe 1.405 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 212 kg
Yakıt tankı kapasitesi 17 L
Yağ tankı kapasitesi 4,90 L
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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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