MT-03

Fekete villám
Naked kialakításuknak, agilis kezelhetőségüknek és
nyomatékban erős teljesítményüknek köszönhetően a
Yamaha Hyper Naked modelljei az agresszív megjelenést
izgalmas motorozással ötvözik. Az erőteljes stílust és
teljesítményközpontú technológiát képviselő MT-03
egyszerre biztosítja a nagymotorok élményét és a könnyű
gépek sokoldalúságát.
A radikális orrkialakítás két ferde helyzetjelző lámpát és
kompakt LED-fényszórót tartalmaz, és kategóriája
legvagányabb járgányává teszi a modellt. Az előretolt
súlypontú vázkialakítás és a vadászgép stílusú
légbeömlők révén ez a csúcstechnológiás 300-as
magasabb súlycsoportban játszik.
A széles tartályfedélnek és az optimális ergonómiának
köszönhetően a pilóta nagyon kényelmesen ül a
nyeregben. A nagymotoros stílust és érzetet erősíti a
37 mm-es fordított villa, amely egyúttal kiváló
kezelhetőséget is biztosít. Egy 300 cm³-s gép még soha
nem nyújtott ennyit.

Ki nomult, nyomatékban gazdag,
321 cm³-es, 2 hengeres EURO5 motor
Két helyzetjelző lámpa; LED-fényszóró
Könnyű, gyémánt formájú váz
Agresszív MT-külső
37 mm-es fordított első villák
Stílusos LCD-műszerek
Könnyű LED-es irányjelzők
Dinamikus vázkialakítás előretolt
súlyponttal
Ergonomikus és agilis üléshelyzet
Az MT család felső kategóriás és
autentikus megjelenése
Hosszú lengőkar, optimális
lengéscsillapító-beállításokkal

MT-03
Fekete villám
A Yamaha Hyper Naked kerékpárok arra készültek, hogy mindenkit elkápráztassanak. Erőt sugárzó
stílusukkal és adrenalindús teljesítményükkel ezek a kelendő MT modellek egész Európában
meghódították a motorosok szívét. És most itt az MT-03 – kiváló műszaki jellemzőkkel és komoly utcai
megjelenéssel.
A Yamaha nagyobb Hyper Naked gépei által ihletett agresszív külső minden eddiginél jellegzetesebb
MT modellt eredményezett. A kettős lámpa a ragadozók tekintetét idézi, a fordított villák és a széles
vállú üzemanyagtartály pedig az MT család dinamikus stílusát kihangsúlyozva jelzi, hogy ez a 300-as
gép egy igazi csúcsmodell!
De ami igazán vonzóvá és kívánatossá teszi ezt a könnyű Hyper Naked gépet, az, hogy az MT család
tiszta génjeit hordozza, ami azt jelenti, hogy minden motorozás izgalmas és rabul ejtő élmény lesz.
Amikor csak tud, felpattansz majd rá, mivel ez a jármű szeret szolgálni.

MT-03

Ki nomult 321 cm³-es,
2 hengeres motor

Két ferde helyzetjelző lámpa;
LED-fényszóró

A ki nomult 321 cm³-es, vízhűtéses,

A dinamikus MT-03 a mogorva, agresszív

2 hengeres motorban könnyű kovácsolt

nagymotoros stílust kihangsúlyozó két
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teljesítményt. A rendkívül könnyű
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üzemanyag-befecskendező rendszer

Agresszív MT-külső
Abszolút semmi kétség – az MT-03 a
Yamaha legendás Hyper Naked családjához
tartozik. Az agresszív megjelenésű
elsőlámpa-szerelvényen, a merész
légbeömlőkön, valamint az átformált
üzemanyagtartályon kívül az MT-03
jellemzője a nagy nyomaték, így a
legdinamikusabb motorozási élményt nyújtja
az A2 jogosítványkategóriában.

biztosítja az azonnali gázreakciót és a
környezetbarát teljesítményt.

37 mm-es fordított első villák

Modern LCD-műszerek

Az MT-03 komoly nagymotoros műszaki

A prémium minőségű Hyper Naked

jellemzőit fordított első villák
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magabiztossá és simává teszi motorozást
fékezésnél, gyorsításnál és kanyarban is.

Könnyű LED-es irányjelzők
Az MT-03 dinamikus megjelenését tovább
erősítik a LED-es irányjelzők, amelyek
tökéletesen illenek a motorkerékpár
agresszív stílusához.

MT-03
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Fuel consumption
CO2 emission

4 szelepes, EURO5, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC
321 cc
68,0 mm x 44,1 mm
11,2 : 1
30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm
29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Nedves karter
Olajban futó, Többtárcsás
TCI
Elektromos
Állandó áttételű, 6 sebességes
Láncos
3,81 L/100 km
89 g/km

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Gyémánt
25º
95 mm
Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Lengőkaros
130 mm
125 mm
Hydraulic single disc, Ø 298 mm
Hydraulic single disc, Ø 220 mm
110/70-17M/C (54H) Tubeless
140/70-17M/C (66H) Tubeless

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

2.090 mm
755 mm
1.070 mm
780 mm
1.380 mm
160 mm
168 kg
14 L
2,40 L

MT-03
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

