MT-03

Temna strela
»Naked« oklep, okretna vodljivost in vznemirljiva
zmogljivost z veliko navora skrbijo za agresiven videz in
razburljivo vožnjo z Yamahinimi modeli Hyper Naked.
Mogočen slog in tehnologija s poudarkom na zmogljivosti
skrbita, da sta v modelu MT-03 združena status velikih
motornih koles ter vsestranskost lahkih motornih koles.
Radikalen videz poudarjajo nagnjene dvojne pozicijske
luči in kompakten LED-žaromet, ki poskrbijo, da je to eno
najprivlačnejših motornih koles v svoji kategoriji – oklep s
težiščem na sprednjem delu in zračne reže v slogu
vojaškega letala pa temu visokotehnološkemu
motornemu kolesu s 300 cm3 omogočajo vrhunsko
delovanje.
Širok pokrov rezervoarja in optimalna ergonomija vam
omogočata prijetno sedenje in izjemno udobno vožnjo –
da bi poudarili videz in občutek velikega motornega
kolesa, je MT-03 opremljen s 37-milimetrskimi obrnjenimi
vilicami za vrhunsko vodljivost. Motorno kolo s 300 cm3
vam še nikoli ni ponujalo tako veliko.

Pre njen 2-valjni agregat s prostornino
321 cm3 in visokim navorom, skladen s
standardom EURO5
Dvojne pozicijske luči; LED-žaromet
Lahek okvir v obliki diamanta
Agresiven videz MT
37-milimetrske obrnjene sprednje
vilice
Elegantni LCD-merilniki
Lahki LED-smerniki
Dinamična zasnova ohišja s težiščem
na sprednjem delu
Ergonomičen in okreten položaj pri
vožnji
Visokokakovosten videz in pristen
občutek MT
Dolga nihajna roka z optimalnimi
nastavitvami blažilnika

MT-03
Temna strela
Yamahina motorna kolesa Hyper Naked so izdelana, da v vas vzbudijo vznemirjenje. Najbolje prodajani
modeli MT so s svojim mišičastim videzom in adrenalinsko vožnjo osvojili srca in misli voznikov po vsej
Evropi. Model MT-03 je na voljo z zmogljivimi speci kacijami in resnim cestnim videzom.
Navdih za agresiven videz družine MT, ki je bolj izrazit kot kdaj koli prej, je dobil pri večjih Yamahinih
motornih kolesih Hyper Naked. Vpadljive dvojne luči dajejo mrk videz, obrnjene vilice in širok rezervoar
za gorivo pa še okrepijo dinamično obliko družine MT, zaradi česar je to vrhunski model s 300 cm3!
Glavni razlog, da je to lahko motorno kolo Hyper Naked tako privlačno in zaželeno, je to, da temelji na
motornih kolesih MT, zaradi česar je vsaka vožnja razburljiva in privlačna izkušnja. Voziti ga boste želeli,
kadar koli bo to mogoče. Ker to motorno kolo preprosto ljubi vožnjo.

MT-03

Napreden 2-valjni agregat s
prostornino 321 cm3

Nagnjene dvojne pozicijske
luči; LED-žaromet

V tem naprednem 2-valjnem agregatu s

Ta dinamični MT-03 je zaradi nagnjenih

prostornino 321 cm3 in tekočinskim

dvojnih pozicijskih luči, ki poudarjajo mrk

hlajenjem so kovani bati in karbonizirane

in agresiven videz velikih motornih koles,

ojnice, ki zagotavljajo zmogljivost z veliko

videti boljši kot kdaj koli. Za odlično

navora. Izjemno lahkoten občutek sklopke

vidljivost ponoči pa skrbi zmogljiv

motornega kolesa MT-03 poskrbi za še

sredinsko nameščen LED-žaromet, ki

zabavnejšo vožnjo po mestu, napredni

razsvetli temo in cesto pred vami.

sistem za vbrizg goriva pa zagotavlja

Agresiven videz MT
Nikakršnega dvoma ni, da je ta model MT-03
polnopravni član Yamahine legendarne
družine motornih koles Hyper Naked. MT-03
vam s svojimi agresivnimi sprednjimi lučmi,
drznimi zračnimi režami in oblikovanim
rezervoarjem za gorivo daje priložnost, da
postanete gospodar navora in izkusite
najbolj dinamično vožnjo v razredu A2.

takojšnjo odzivnost plina in okolju prijazno
zmogljivost.

37-milimetrske obrnjene
sprednje vilice

LCD-merilniki

Zmogljivost velikih motornih koles, ki jo

instrumentno ploščo, da bi se ta model

ima MT-03, poudarjajo obrnjene sprednje

ujemal z radikalnim videzom in

vilice. Prednji del ima trpežne 37-

zmogljivostjo motornih koles Hyper

milimetrske cevi in trojno gornje vpetje iz

Naked. Instrumentna plošča z elegantnim

litega aluminija, ki dodatno ojačajo visoko

LCD-merilnikom omogoča enostaven

zmogljivost motornega kolesa ter

pregled informacij.

zagotavljajo zanesljivo in udobno vožnjo
med zaviranjem, pospeševanjem in
zavijanjem.

Yamaha je vgradila najsodobnejšo

Lahki LED-smerniki
Dinamičen videz modela MT-03 je okrepljen
z LED-smerniki, ki se popolnoma ujemajo z
agresivnim videzom motornega kolesa.

MT-03
Agregat
Tip agregata
Prostornina
Vrtina x gib
Kompresijsko razmerje
Maksimalna moč
Maksimalen navor
Sistem podmazovanja
Tip sklopke
Sistem vžiga
Zagon
Prenos
Končni prenos
Poraba goriva
CO2 emisije

4-ventilski, EURO5, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, 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
Moker karter
Mokra, več-ploščna
TCI
Električni
Konstantni, 6-prestav
Veriga
3,81 L/100 km
89 g/km

Šasija
Okvir
Kot vilice
Predtek
Sistem prednjega vzmetenja
Sistem zadnjega vzmetenja
Hod prednjega vzmetenja
Hod zadnjega vzmetenja
Prednja zavora
Zadnja zavora
Prednja pnevmatika
Zadnja pnevmatika

Diamant
25º
95 mm
Telescopic forks, Ø37,0 mm inner tube
Nihajna roka
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

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina
Višina sedeža
Medosna razdalja
Najmanjša oddaljenost od tal
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)
Prostornina rezervoarja za gorivo
Prostornina rezervoarja za olje

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

MT-03
Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju
drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih
razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na
pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

