
Mroczna błyskawica
Nieosłonięte owiewkami nadwozie, niezwykła zwinność i

wysoki moment obrotowy zapewniający ekscytujące

osiągi — modele Hyper Naked Yamahy to agresywny

wygląd i ekscytująca jazda. MT-03 łączy w sobie status

dużego motocykla z uniwersalnością charakterystyczną

dla motocykli o niskiej masie, oferując imponującą

stylistykę połączoną z technologią ukierunkowaną na

osiągi.

Radykalne oblicze z dwoma światłami pozycyjnymi i

kompaktowym re ektorem LED sprawia, że to jeden z

najlepiej wyglądających motocykli w swojej kategorii. A

dzięki przesuniętemu do przodu środkowi ciężkości i

stylistyce obejmującej wloty powietrza zarysowane

wyraźnie jak w myśliwcu, ta zaawansowana technicznie

trzysetka jest gotowa, żeby walczyć w wyższej kategorii

wagowej.

Szeroka osłona zbiornika paliwa i zoptymalizowana

ergonomia, pozwolą Ci doskonale dopasować się do

motocykla i zapewnią wyjątkowo wygodną jazdę. Aby

podkreślić wygląd i odczucia z jazdy charakterystyczne

dla dużego motocykla, model MT-03 wyposażono w

widelec upside-down o średnicy lag 37 mm, który

Zaawansowany 2-cylindrowy silnik o

pojemności 321 cm3 z momentem

obrotowym dostępnym w szerokim

zakresie obrotów, spełniający

wymagania normy EURO 5

Podwójne światła pozycyjne; światło

przednie LED

Lekka, przestrzenna rama

Agresywna stylistyka MT

Widelec upside-down 37 mm

Efektowny kokpit z ekranem LCD

Lekkie kierunkowskazy LED

Dynamiczna konstrukcja z

przesuniętym do przodu środkiem

ciężkośc i

Ergonomiczna i poręczna pozycja jazdy

Wysokiej jakości wygląd i autentyczna

identy kacja z serią MT

Długi wahacz ze zoptymalizowaną

kon guracją amortyzatora
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Mroczna błyskawica
pojemności 300 nie miał do zaoferowania aż tyle.

Motocykle Yamahy segmentu Hyper Naked zbudowano, aby zapewniać mocne wrażenia. Dzięki

muskularnej stylistyce i osiągom naładowanym adrenaliną, te bestsellerowe modele MT skradły serca

i umysły motocyklistów z całej Europy. W tej gamie jest model MT-03 z bogatym wyposażeniem i

nadwoziem wyróżniającym się na ulicy.

Zainspirowany większymi modelami Yamahy z segmentu Hyper Naked, agresywny wygląd ma więcej

stylu linii MT, niż kiedykolwiek wcześniej. Drapieżny przód z dwoma światłami przypominającymi oczy,

rzuca chuligańskie spojrzenia, a widelec upside-down oraz masywny zbiornik paliwa podkreślają

dynamiczną linię serii MT, tworząc bezkompromisową trzysetkę!

Ale to, co naprawdę sprawia, że ten lekki Hyper Naked jest tak atrakcyjny i pożądany jest fakt, że

zbudowano go z czystego DNA serii MT, co oznacza, że każda przejażdżka jest ekscytująca i

wciągająca. Zechcesz wyjść na przejażdżkę, gdy tylko nadarzy się okazja. Ponieważ ten motocykl po

prostu uwielbia jazdę.
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Zaawansowany silnik 2-
cylindrowy o pojemności 321
cm3

Zaawansowany, chłodzony cieczą 2-

cylindrowy silnik o pojemności 321 cm3

posiada lekkie kute tłoki z nawęglanymi

korbowodami, które zapewniają wysoki

moment obrotowy i ekscytujące osiągi.

Niezwykle mały opór sprzęgła sprawia, że

model MT-03 sprawia jeszcze więcej

radości w mieście, a zaawansowany

system wtrysku paliwa zapewnia

natychmiastową reakcję przepustnicy i

jest przyjazny dla środowiska.

Podwójne, ustawione skośnie
światła pozycyjne; re ektor
LED

Dynamiczny model MT-03 wygląda lepiej

niż kiedykolwiek, a dwa skośne światła

pozycyjne podkreślają agresywny i mocny

wygląd, typowy dla dużego motocykla. A

doskonałą widoczność w nocy zapewnia

umieszczona centralnie mocna soczewka,

wykonana w technologii LED, która

wypala dziurę w ciemności i rozświetla

drogę przed Tobą.

Agresywna stylistyka MT

Nie ma żadnych wątpliwości, że model MT-

03 jest pełnoprawnym członkiem legendarnej

rodziny Yamaha Hyper Naked. Układ

przednich świateł o agresywnym wyglądzie

oraz odważna stylistyka obejmująca „wloty

powietrza” i wypro lowany zbiornik paliwa

sprawiają, że możesz stać się prawdziwym

mistrzem momentu obrotowego i

doświadczyć najbardziej dynamicznej jazdy

motocyklem, na prawo jazdy kategorii A2.

Widelec upside-down 37 mm

W modelu MT-03 poważną, typową dla

dużego motocykla specy kację, podkreśla

nowy przedni widelec upside-down.

Przednie zawieszenie wyposażone w 37

mm lagi o dużej sztywności i odlaną z

aluminium górną półkę, wzmacnia wysoką

specy kację motocykla i zapewnia pewne,

komfortowe prowadzenie podczas

hamowania, przyspieszania i pokonywania

zakrętów.

Zaawansowane wskaźniki LCD

Uzupełnieniem radykalnego wyglądu

motocykla premium z serii Hyper Naked i

wiodącej w klasie specy kacji, są

zamontowane, najwyższej klasy,

wskaźniki marki Yamaha. Stylowy

wyświetlacz LCD dostarcza czytelne,

łatwe do odczytania informacje.

Lekkie kierunkowskazy LED

Dynamiczny wygląd modelu MT-03

podkreślają kierunkowskazy LED, które

doskonale uzupełniają agresywny wygląd

motocykla.
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Silnik

Typ silnika
4-zaworowy, EURO5, 4-suwowy, Chłodzony cieczą,
DOHC

Pojemność 321 cc
Średnica x skok tłoka 68,0 mm x 44,1 mm
Stopień sprężania 11,2 : 1
Moc maksymalna 30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm
Maksymalny moment obrotowy 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 3,81 L/100 km
Emisja CO2 89 g/km

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 25º
Wyprzedzenie 95 mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 125 mm
Hamulec przedni Hydraulic single disc, Ø 298 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Opona przednia 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Opona tylna 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Wymiary

Długość całkowita 2.090 mm
Szerokość całkowita 755 mm
Wysokość całkowita 1.070 mm
Wysokość siodełka 780 mm
Rozstaw kół 1.380 mm
Minimalny prześwit 160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

168 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 L
Pojemność zbiornika oleju 2,40 L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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