
Dark Blast
Vääntövahvan moottorin vauhdittamat ja ajossa ketterät

sekä ilmeeltään aggressiiviset Yamaha Hyper Naked -

mallit ovat aina innostava ajoelämys. Terävän muotoilun ja

suorituskykyyn keskittyvän tekniikan ansiosta MT-03 on

tehokas yhdistelmä ison katupyörän olemusta ja 300-

luokan keveää käsiteltävyyttä.

Radikaalin ilmeen keskipisteessä ovat kompaktia LED-

ajovaloa kehystävät viirumaiset seisontavalot. Nämä ja

katuhenkinen, etupainoinen muotoilu sekä virtaviivaiset

ilmanohjaimet korostavat sitä tosiasiaa, että MT-03 on

teknisesti ja suorituskyvyltään luokkansa kärkiryhmää.

Leveän bensatankin katteen ja optimaalisen ergonomian

ansiosta ajoasento on mukava. ison pyörän tuntumaa

vahvistaa myös tukeva, 37 mm USD-etuhaarukka. MT-03

nostaa luokkansa suorituskyvyn ja ajettavuuden uudelle

tasolle.

Huipputekninen, EU5-hyväksytty,

vääntövahva, kaksisylinterinen, 321-

kuutioinen moottori

Tehokas LED-ajovalo ja ilmeikkäät LED-

huomiovalot

Kevyt kolmiotukirakennerunko

Aggressiivinen MT-muotoilu

Tukeva, 37mm USD-etuhaarukka

Tyylikäs LCD-mittaristo

Kevyet LED-vilkut

Dynaamisen etupainotteinen muotoilu

Ergonominen ja ketterä ajoasento

Laadukas, MT-malliston varustelu ja

viimeistely.

Pitkä takahaarukka ja

iskunvaimentimen optimaaliset säädöt
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Dark Blast
Yamaha Hyper Naked – suunniteltu sykähdyttämään Aggressiivinen muotoilu ja adrenaliinia tihkuva

suorituskyky ovat nostaneet Yamahan MT-mallisarjan Euroopan myyntitilastojen kärkeen. MT-03

nostaa 300-luokan teknisen suorituskyvyn ja katu-uskottavuuden uudelle tasolle.

Yamaha MT-malliston aggressiivisempi muotoilu - entistä katuhenkisempi MT-03. LED-ajovalon ja

etukatteen äreää ilmettä korostavat äkäisesti tuijottavat parkkivalot, USD-etuhaarukka ja

bensatankin kate alleviivaavat dynaamista MT-suorituskykyä ja ilmettä - MT-03 on luokkansa ehdoton

nakupyörä!

Suurin syy miksi uudistettu MT-03 nostaa ajoelämyksen uudelle tasolle, on isojen MT-mallien

perimään perustuva suorituskyky ja erinomaisen ketterä ajokäytös. Näiden myötä arkinenkin ajo on

ajoelämys vailla vertaa. Haluat päästä kokemaan sen uudestaan ja uudestaan. Tämä pyörä haluaa että

sitä ajetaan.
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Edistyksellinen, 2-sylinterinen,
321cc, rivimoottori.

Teknisesti modernin, 2-sylinterisen,

nestejäähdytteisen moottorin kevyet

takomännät ja karkaistut kiertokanget

ovat yksi syy, miksi moottorin vääntöalue

on erinomaisen laaja. Ketterä MT-03 on

omiaan etenkin kaupunkiajossa ja

nykivässä ruuhkassa käyttömukavuutta

kohentaa mukavan kevytkäyttöinen

kytkin. Edistyksellinen

polttoainesuihkutus varmistaa puolestaan

ripeän kaasuvasteen ja

ympäristöystävällisen suorituskyvyn.

LED-ajovalo ja tuplat,
ilmeikkäät seisontavalot

Dynaamisen MT-03:n tinkimätöntä

katuasennetta korostavat muun muassa

äkäisen viirumaiset parkkivalot, jotka

ovat osa aggressiivista kokonaisilmettä.

Tehokas ja kirkas LED-ajovalo varmistaa

puolestaan erinomaisen näkyvyyden

hämärässä ja pimeässä.

Aggressiivinen MT-muotoilu

Ulkomuodot, tekniikka ja suorituskyky

kertovat selvästi sen, että MT-03 on isojen

Yamaha Hyper Naked -mallien veroinen

katupyörä. Ilmeeltään aggressiiviset ajo- ja

seisontavalot, ilmanohjaimet ja

polttoainesäiliön kate – asenteeltaan

katuhenkinen MT-03 ja sen vääntövahva

moottori varmistavat huippudynaamisen

ajoelämyksen myös A2-luokassa.

Tukeva, 37mm USD-
etuhaarukka

Isompien Yamaha Hyper Naked -mallien

tavoin MT-03 on varustettu USD-

etuhaarukalla. Sen tukevat 37 mm:n

läpimittaiset putket ja alumiinista valettu

T-kappale kuvastavat hyvin MT-03:n

laadukasta varustelua ja varmistavat

vakaan ajokäytöksen kaikissa tilanteissa.

LCD-mittaristo

Yksi Hyper Naked -tyylin radikaalin

muotoilun ja varustelun olennainen osa on

moderni, monitoiminen LCD-mittaristo.

Mittariston LCD-näytöllä kaikki tiedot

ovat selkeästi nähtävissä.

Kevyet LED-vilkut

MT-03:n dynaamista ilmettä tehostavat

LED-vilkut täydentävät omalta osaltaan

tinkimätöntä katuasennetta.
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Moottori

Moottorin tyyppi
4-venttiilinen, EURO5, 4-tahtinen, Nestejäähdytetty,
DOHC

Sylinterin tilavuus 321 cc
Sylinterin mitat 68,0 mm x 44,1 mm
Puristussuhde 11,2 : 1
Maksimiteho 30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm
Maksimivääntö 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 3,81 L/100 km
CO2 emission 89 g/km

Alusta

Runko Timantin muotoinen
Caster-kulma 25º
Jättö 95 mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka
Etujoustovara 130 mm
Takajoustovara 125 mm
Etujarru Hydraulic single disc, Ø 298 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Eturengas 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Takarengas 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Mitat

Kokonaispituus 2.090 mm
Kokonaisleveys 755 mm
Kokonaiskorkeus 1.070 mm
Istuimen korkeus 780 mm
Akseliväli 1.380 mm
Maavara 160 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 168 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 14 L
Öljysäiliön tilavuus 2,40 L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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