
Dark Attraction
Se että MT-07 on jatkuvasti ollut luokkansa myydyin malli,

kertoo paljon. MT-07 on ollut myydyin Yamaha Hyper

Naked -malli siitä lähtien kun se esiteltiin 2014. Harva

kuitenkaan tietää mistä Yamaha MT-konsepti syntyi.

Vuosikymmen sitten Yamahan suunnittelutiimi sai

tehtäväksi luoda uudenlaisen dynaamisen

moottoripyörän, joka ei perustu erityisesti mihinkään

aikaisempaan malliin. Maailma oli jo muutenkin jo täynnä

hyviä moottoripyöriä. Yamaha halusi kuitenkin luoda ja

toteuttaa moottoripyörän, joka olisi hauska, edullinen ja

olemukseltaan aidosti japanilainen. Kun tähän lisättiin

vielä hyvä hinta/laatusuhde, olisi tuloksena

moottoripyörä joka houkuttelisi ajoon aina tilaisuuden

tullen.

Urbaanista japanilaisesta alakulttuurista saamansa

inspiraation myötä MT-kehitystiimi keskittyi tuottamaan

ilmeeltään radikaalin pelkistettyjä, vääntövahvoja

katumoottoripyöriä, jotka olisivat käytökseltään ja

ominaisuuksiltaan ketteriä ja monipuolisia. Tuloksena oli

Hyper Naked -tyyli. Uusin MT-07 on entistäkin

monipuolisempi muun muassa älypuhelinyhteydellä

varustetun, 5-tuuman TFT-mittariston ansiosta.

Saatavana myös 35 kW:n A2-versio

Älypuhelinyhteydellä varustettu 5-

tuumainen TFT-näyttö

Vääntövahva, 690-kuutioinen, EU5-

hyväksytty crossplane-moottori

Uuden sukupolven muotoilua

LED-projektorivalo ja -vilkut

Läpimitaltaan isot levyjarrut edessä

takaavat erinomaisen jarrutuntuman ja

tehokkaan pysähtymisen

Mukavan ryhdikäs ajoasento

Uusimman sukupolven Michelin-

renkaat

Laadukkaat yksityiskohdat ja

ensiluokkaiset materiaalit

Valmius QSS-vaihdeavustimelle (Quick

Shift System)
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Dark Attraction
MT-07 on esittelystään lähtien ollut luokkansa kärjessä, ja sitä on myyty jo yli 160 000 kappaletta.

Vääntövahvan 690-kuutioisen crossplane-moottorin, kompaktin ja ketterän rungon sekä

monipuolisten ajo-ominaisuuksien ansiosta Hyper Naked -malliston MT-07 on yksi Yamahan

myydyimmistä malleista.

Uusimmassa MT-07:ssa on 5 tuuman TFT-mittaristo valinnaisilla näytöillä ja älypuhelinyhteydellä.

Päivitetty, EU5-hyväksytty moottori tuottaa entistä lineaarisemman kaasuvasteen ja vääntövoiman ja

uusi pakoputkisto tunnusomaisen jämäkät pakoäänet.

Kun kyse on tyylistä, on MT-07 todellinen katseenvangitsija. Sen yksilöllisen katteen ilmanottoaukot ja

kompaktit LED-valot korostavat rohkeaa ja futuristista ilmettä ja tyyliä, joka on yksi Yamaha Hyper

Naked -malliston tunnusmerkki. Luonnollinen ergonomia, mukava istuinkorkeus ja rento ajoasento

varmistavat, että MT-07 on täydellinen arkipyörä!
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Uuden sukupolven muotoilua

Visuaalisesti MT-07:n vääntövoimaa ja

katuasennetta korostavat muotoilun

yksityiskohdat, kuten sivuilla olevat,

linjakkaat ilmanohjaimet. Selkeää ja

suoraviivaista Hyper Naked -tyyliä

edustavat puolestaan kompakti

kokonaisuus, aggressiivinen muotoilu ja

integroidut LED-ajovalot.

Älypuhelinyhteydellä
varustettu 5-tuuman TFT-
näyttö

MT-07:n uudessa, 5-tuuman TFT-

mittaristossa on ajotilanteen mukaan

valittavissa Street (katu) tai Touring

(matka-ajo) näytöt. Maksuttoman

MyRide-sovelluksen älypuhelinyhteyden

avulla kuljettaja voi tarkastella TFT-

näytöltä ajon kannalta keskeisiä tietoja

sekä saapuvia puheluja ja viestejä.

Vääntövahva, 690-kuutioinen,
EU5-hyväksytty crossplane-
moottori

EU5-hyväksytty, kaksisylinterinen

crossplane-moottori tuottaa sujuvan ja

innostavan kaasuvasteen sekä ajamista

helpottavan, laajan vääntömomentin.

Vääntövahvaa suorituskykyä korostaa

omalta osaltaan myös crossplane-moottorin

omaperäinen käyntiääni.

Mukavan ryhdikäs ajoasento

Vahvistettu alumiininen ohjaustanko on

nyt molemmin puolin 15 mm leveämpi.

Tämä parantaa hallittavuutta ja etenkin

isokokoisten kuljettajien ajoasennon

mukavuutta.

LED-valot

Kompakti LED-projektorivalo tuottaa

selkeän ja tehokkaan lähi- ja

kaukovalokuvion. Tehokkaan LED-ajovalon

muotoilu on selkeää, uutta MT-tyyliä

Edessä tehokkaat, 298 mm
läpimittaiset levyjarrut

MT-07 on helppo hallita kaikilla nopeuksilla.

Tehokkaan pysähtymisen takeeksi on edessä

kaksi läpimitaltaan 298 mm jarrulevyä ja

kevyet, 4-mäntäiset, radiaalit jarrusatulat.

Tuloksena on erinomainen jarrutuntuma ja

progressiivinen jarrutusteho. Yksi peruste

MT-07 suureen suosioon on sen helppo

ajettavuus kaikilla nopeuksilla. Samoin

varustelu on erinomainen, esimerkiksi

edessä on kaksi 298 mm läpimittaista

jarrulevyä ja 4-mäntäiset radiaalit

jarrusatulat. Nämä tuottavat hyvän

tuntuman ja progressiivisen jarrutustehon.
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Moottori

Moottorin tyyppi
2-sylinterinen, 4-tahtinen, Nestejäähdytetty, DOHC,
4-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 689cc
Sylinterin mitat 80,0 x 68,6 mm
Puristussuhde 11,5 : 1
Maksimiteho 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Limited power version 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Maksimivääntö 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Kaasutin Elektroninen suorasuihkutus

Alusta

Runko Timantin muotoinen
Caster-kulma 24º50'
Jättö 90 mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka, (Linkkutyyppinen jousitus)
Etujoustovara 130 mm
Takajoustovara 130 mm
Etujarru Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Eturengas 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Takarengas 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Mitat

Kokonaispituus 2.085 mm
Kokonaisleveys 780 mm
Kokonaiskorkeus 1.105 mm
Istuimen korkeus 805 mm
Akseliväli 1.400 mm
Maavara 140 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 184 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 14 L
Öljysäiliön tilavuus 3,0 L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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