
Relâmpago negro
Com a sua carenagem minimalista, uma condução ágil e

uma performance de elevado binário emocionante, os

modelos Hyper Naked da Yamaha proporcionam um

visual agressivo com uma condução excitante. Dotada de

um estilo poderoso e tecnologia focada na

performance, a MT-03 combina o status de moto grande

com uma versatilidade leve.

A frente radical apresenta duas luzes de presença

inclinadas tipo olhos e um farol compacto em LED que

tornam esta moto uma das mais elegantes da sua

categoria. Além disso, com a sua carenagem mais

volumosa à frente e as entradas de ar ao estilo dos

aviões a jato, esta 300 de alta tecnologia está pronta para

superar todas as expectativas.

A cobertura larga do depósito e a ergonomia otimizada

permitem que o condutor se encaixe melhor na moto

para uma condução extremamente confortável. E para

reforçar o visual e a sensação de moto grande, a MT-03

está equipada com uma suspensão invertida de 37 mm

para uma performance de condução fantástica. Nunca

uma 300 foi tão completa.

So sticado Motor EURO5 de 321 cc

com 2 cilindros e elevado binário

Duas luzes de mínimos tipo olhos; farol

em LED

Quadro leve em forma de diamante

Design MT imponente

Suspensão dianteira invertida de

37 mm

Elegante painel de instrumentos LCD

Indicadores de direção leves em LED

Design dinâmico com concentração

do peso à frente

Posição de condução ergonómica e

ágil

Visual de alta qualidade e sensação

autêntica da MT

Braço oscilante longo com regulações

de amortecedor otimizadas
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Relâmpago negro
As motos Hyper Naked da Yamaha são concebidas para impressionar. Com o seu estilo musculado e

uma performance carregada de adrenalina, os modelos MT que são um sucesso de vendas cativaram

os corações e as mentes de motociclistas de toda a Europa. E a MT-03 conta com especi cações

elevadas e uma forte presença nas ruas.

Inspirado nas maiores Hyper Naked da Yamaha, o visual agressivo é mais MT do que nunca. A frente

com dois olhos de predador projeta o olhar mais sombrio de sempre, enquanto a suspensão dianteira

invertida e o depósito de combustível amplo na parte superior acentuam o visual dinâmico da família

MT para transformar esta 300 na melhor de sempre!

Mas o que realmente torna esta Hyper Naked leve tão atrativa e desejável é o facto de ser construída

com o ADN puro das MT, o que signi ca que cada viagem é uma experiência emocionante e viciante.

Vai querer sair e andar com ela sempre que puder. Porque esta moto simplesmente adora ser

conduzida.

MT-03



Motor so sticado de 321 cc com
2 cilindros

Este so sticado motor de 321 cc com 2

cilindros e refrigeração a líquido conta

com pistões forjados leves com bielas

enriquecidas com carbono que

proporcionam uma performance

emocionante de binário elevado. A

sensação de embraiagem extremamente

leve torna a MT-03 ainda mais divertida na

cidade, enquanto um sistema de injeção

de combustível avançado garante uma

resposta imediata ao acelerador com uma

performance amiga do ambiente.

Duas luzes de presença
inclinadas tipo olhos; farol em
LED

Esta dinâmica MT-03 parece mais incrível

do que nunca graças às duas luzes de

presença inclinadas tipo olhos que

reforçam o visual sombrio e agressivo,

típico de uma moto grande. E para uma

excelente visibilidade à noite, possui um

potente farol em LED montado ao centro

que abre um buraco na escuridão para

iluminar a estrada à frente.

Design MT imponente

Não há qualquer dúvida de que esta MT-03

faz parte da lendária família Hyper Naked

da Yamaha. Com um agressivo conjunto de

luzes dianteiras, as entradas de ar arrojadas

e um depósito de combustível moldado, a

MT-03 dá-lhe a oportunidade de se tornar

um verdadeiro "Master of Torque" e

experimentar a condução mais dinâmica de

sempre na classe A2.

Suspensão dianteira invertida
de 37 mm

A especi cação forte da MT-03, tipo moto

grande, é reforçada com a adição de uma

suspensão dianteira invertida. Equipada

com bainhas de 37 mm resistentes à

 exão e uma mesa e T em alumínio

fundido, a dianteira reforça a

especi cação de elevada qualidade da

moto e proporciona uma condução

con ante e suave nas travagens,

acelerações e curvas.

Instrumentos em LCD de alta
tecnologia

Para combinar com o visual radical e

luxuoso desta Hyper Naked e com a

melhor especi cação da classe, a Yamaha

equipou-a com instrumentos de topo de

gama. O elegante painel de instrumentos

LCD com dados apresenta informações

fáceis de compreender.

Indicadores de direção leves em
LED

A aparência dinâmica da MT-03 é reforçada

pelos piscas em LED que complementam na

perfeição o aspeto agressivo da moto.
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Motor

Tipo de motor
4 válvulas, EURO5, 4 tempos, Refrigeração líquida,
DOHC

Cilindrada 321 cc
Diâmetro x curso 68,0 mm x 44,1 mm
Taxa de compressão 11,2 : 1
Potência máxima 30,9 kW (42,0 PS) @ 10.750 rpm
Binário máximo 29,6 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 3,81 L/100 km
emissões CO2 89 g/km

Chassis

Quadro Diamante
Ângulo do avanço de roda 25º
Trail 95 mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante
Curso dianteiro 130 mm
Curso traseiro 125 mm
Travão dianteiro Hydraulic single disc, Ø 298 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Pneu dianteiro 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Pneu traseiro 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Dimensões

Comprimento total 2.090 mm
Largura total 755 mm
Altura total 1.070 mm
Altura do assento 780 mm
Distância entre eixos 1.380 mm
Distância mínima ao solo 160 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 168 kg
Capacidade Dep. Combustível 14 L
Capacidade Dep. Óleo 2,40 L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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