MT-03

Dark Blast
Met hun "Naked" gestylede carrosserie, wendbaarheid
en krachtige prestaties bieden de Hyper Naked
modellen van Yamaha een agressieve look en
spannende rijsensaties. Dankzij de krachtige styling met
prestatiegerichte technologie, combineert de MT-03 de
status van een grote motor ets met de veelzijdigheid
van een lichtgewicht.
Met zijn radicale voorkant met dubbele, schuin
geplaatste contourverlichting en een compacte LEDkoplamp is dit een van de coolste motor etsen in zijn
categorie, en met het "mass forward" kuipwerk en de
" ghter-jet style" luchtinlaten is deze high-tech 300 klaar
om zijn gewicht in de schaal te leggen.
Een brede tankafdekking en een optimale ergonomie
zorgen ervoor dat je nauwsluitend op de motor ets zit
voor een buitengewoon comfortabele rijervaring. Om de
"grote-motor" look en gevoel te versterken, is de MT-03
uitgerust met 37 mm upside-down voorvorken voor
uitstekende rijprestaties. Een 300 heeft nog nooit zoveel
geboden.

Geso sticeerde EURO5 koppelrijke
321cc tweecilindermotor
Dubbele schuingeplaatste lichten;
LED-koplamp
Lichtgewicht diamantframe
Agressief MT design
upside-down voorvorken van 37 mm
Hightech LCD-instrumenten
LED-richtingaanwijzers lichtgewicht
Dynamisch 'mass-forward'-design met
een laag zwaartepunt
Ergonomische en behendige rijpositie
Hoogwaardige en authentieke look and
feel MT
Lange swingarm met optimale
schokinstellingen

MT-03
Dark Blast
De Hyper Naked motor etsen van Yamaha staan garant voor onvervalste rijsensaties. Met hun
gespierde styling en adrenalinebevorderende prestaties hebben de populaire MT-modellen de
harten gestolen van menig Europese motorrijder. De MT-03 is bijzonder goed uitgerust en dominant
op de weg.
De agressieve look is geïnspireerd op de grotere Hyper Nakeds van het gamma en is uitgesproken
MT. De agressieve twin-eye koplampen missen hun uitwerking niet en de upside-down voorvork en
gerestylede massief ogende brandstoftank onderlijnen de dynamische MT-familielook van deze
ultieme 300!
Maar wat deze lichte Hyper Naked echt aantrekkelijk en gewild maakt is het feit dat hij is gebouwd
met puur MT-DNA, wat betekent dat elke rit een opwindende en ronduit verslavende ervaring is. U
zal er steeds vaker op uit willen trekken. Deze motor ets smeekt om een ritje te mogen maken.

MT-03

Geavanceerde 321cc 2cilindermotor

Dubbele schuingeplaatste
lichten; LED-koplamp
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Agressief MT design
Het kan niet worden betwijfeld dat deze
MT-03 een volwaardig lid is van de
legendarische Hyper Naked familie van
Yamaha. Met zijn agressieve
koplampeenheid, zijn gewaagde
luchthappers en zijn goed gevormde
brandstoftank geeft de MT-03 je de kans om
een echte Master of Torque te worden en de
meest dynamische rit in de A2-klasse te
ervaren.
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MT-03
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Fuel consumption
CO2 emission

4-kleppen;EURO5;4-takt;Vloeistofgekoeld;DOHC
321 cc
68.0 mm x 44.1 mm
11.2 : 1
30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
29.6Nm (3.0 kg-m) @ 9000 rpm
Oliecarter
Nat;Meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
3,81 l/100 km
89 g/km

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Diamantvormig
25º
95mm
Upside-down voorvork, Ø37.0mm binnenbuis
Swingarm
130 mm
125 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø298 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø220 mm
110/70-17M/C (54H) Tubeless
140/70-17M/C (66H) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

2090 mm
745 mm
1035 mm
780 mm
1380 mm
160 mm
168 kg
14l
2.40l

MT-03
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 je Yamaha
dealer voor meer informatie.

