
Minden motor, amire
valaha vágytál
Az MT-07 Pure egy nagyon különleges motorkerékpár,

több okból is. Mindenekelőtt ez az agilis Hyper Naked úgy

készült, hogy maximális izgalmat és érzelmet biztosítson

minden utazás során. Az MT a „Master of Torque” (kb. „a

nyomaték nagymestere”) rövidítése, és ha egyszer

érezted már az azonnali reakciót, amit ez a 690

köbcentiméteres CP2 motor nyújt, biztosan megérted,

hogy miért volt ez a motor a legkelendőbb az elmúlt

évtizedben.

Bárhová is mész a MT-07 Pure motorral – városban,

autópályán vagy kihívást jelentő kanyarokban –, minden

eddiginél erősebben fogod érezni az úttal való

kapcsolatot. A kompakt, tömeg-középpontosított alváz

és az alkalmazkodó vezetési pozíció, az erőteljes fékek és

a könnyű kerekek kombinációja biztosítja a legmagasabb

fokú irányíthatóságot.

Ami a Pure MT-07 motort annyira egyedivé teszi, az az a

tény, hogy úgy tervezték, hogy sok különböző ember

számára vonzó legyen. A kisebb motorokon a

motorozással ismerkedő kezdő motorosoktól kezdve a

35 kW-os, A2 kategóriájú jogosítvánnyal

vezethető változat is kapható

Pure MT Hyper Naked DNS

Nyomatékban gazdag, 690 cm³-es EU5

CP2 motor

Magabiztos vezetési pozíció
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Minden motor, amire valaha vágytál
nyújtott izgalmakat, ez a Yamaha Hyper Naked készen áll arra, hogy a legtisztább vezetési élményt

nyújtsa neked.

Éppen a ma az utakon az egyik legnépszerűbb motorkerékpárt nézed. Amióta a Yamaha elindította az

úttörő Hyper Naked sorozatot, egy évtized alatt több mint 160 000 MT-07-est választottak az európai

motorosok. Az új MT-07 Pure pedig készen áll arra, hogy valódi motorozási élménnyel üdvözöljön.

Amint elindítod a motor 690 cm³-es CP2 motorját, tudni fogod, hogy ez valami igazán különleges. A

Yamaha keresztsíkú technológiájával kifejlesztett erőforrás egyenetlen gyújtási sorrendje erős és

lineáris nyomatékot biztosít az izgalmas gyorsulás érdekében – míg a pulzáló kipufogó tökéletes

hangzást nyújt minden utazáshoz.

A természetes ergonómia miatt a MT-07 Pure ideális minden versenyzőhöz – a motor kompakt

méretei miatt pedig a legkelendőbb Hyper Naked minden helyzetben az egyik legmozgékonyabb

játékos. A mindenki  gyelmét felkeltő izgalmas motorozással és kialakításával ez lehet az a motor,

amire mindenki vágyik. És még ennél is több.
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Pure MT Hyper Naked DNS

Agresszív arcélével, ferde oldalsó

légbeömlőivel és jellegzetes általános

megjelenésével az MT-07 Pure minden

olyan tulajdonsággal rendelkezik, és olyan

az utcai jelenléte, amit egy Yamaha Hyper

Naked motor esetében joggal elvárhat az

ember. Bármelyik szögből is nézzük,

mindenhonnan az látszik, hogy ez a

sokoldalú és agilis gép azért készült, hogy

minden egyes út során mosolyt csaljon az

arcunkra.

Nyomatékban gazdag, 690 cm³-
es EU5-ös CP2 motor

Ez egy egészen különleges motor. A

Yamaha innovatív keresztsíkú

főtengelymegoldása páratlan gyújtási

sorrendet és öblös kipufogóhangot jelent

az MT-07 Pure-nál; mindez igazán egyedi

karakterré teszi a 690 köbcentiméteres

kéthengeres konstrukciót. Erős lineáris

nyomatéka minden fordulatszámon

izgalmas gyorsulást biztosít,  gyelemre

méltó üzemanyag-fogyasztása pedig

praktikus hatótávolságot eredményez, és

hozzájárul az üzemeltetési költségek

alacsonyan tartásához.

Magabiztos vezetési pozíció

Amint felülsz az MT-07 Pure-ra, rögtön

észreveszed, hogy természetes

ergonómiájának köszönhetően az utazás

sportos, mégis könnyű és kényelmes lesz. A

kormány-ülés-lábtartó viszonya magabiztos

vezetési pozíciót eredményez, ami magas

szintű irányíthatóságot biztosít fékezéskor,

gyorsításkor és kanyarodáskor.

Projektoros LED-világítás

Az MT-07 Pure futurisztikus arca egy

központi LED-es projektoros fényszórót

tartalmaz, amelyet LED-es helyzetjelző

lámpák szegélyeznek, és a különleges

Hyper Naked-nek jellegzetes megjelenést

kölcsönöznek. Kompakt

távolsági/tompított fényszóró

gondoskodik az erőteljes megvilágításról,

míg a két helyzetjelző lámpa javítja a

jármű láthatóságát a közlekedés többi

résztvevője számára.

Nagy átmérőjű dupla első
féktárcsák

A legkeresettebb Hyper Naked a

legmagasabb szintű irányíthatóságot

biztosítja. A 298 mm-es dupla első

féktárcsa és a 4 féknyereg progresszív

fékerőt biztosít minden sebességnél.

Tömegközpontosított kialakítás

A Yamaha MT-modellek hírnevet szereztek

agilis, könnyű és határozott

kezelhetőségükkel – ennek egyik

legfontosabb tényezője a

tömegközpontosított kialakítás. Azáltal,

hogy a legfontosabb alkatrészek a lehető

legközelebb kerültek a motorkerékpár

középpontjához, a kompakt váz

kiegyensúlyozott és mozgékony érzetet ad,

ami növeli a vezetési élményt.
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Motor

Motor típusa
2 hengeres, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC, 4
szelepes

Lökettérfogat 689cc
Furat x löket 80,0 x 68,6 mm
Kompresszióviszony 11,5 : 1
Maximális teljesítmény 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Csökkentett teljesítményű változat 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Maximális nyomaték 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 24º50'
Utánfutás 90 mm
Első felfüggesztés Telescopic forks
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 130 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Méretek

Teljes hossz 2.085 mm
Teljes szélesség 780 mm
Teljes magasság 1.105 mm
Ülésmagasság 805 mm
Tengelytáv 1.400 mm
Minimális hasmagasság 140 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 184 kg
Üzemanyagtank kapacitása 14 L
Olajtank kapacitása 3,0 L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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