
De motor ets die u
altijd al wilde hebben
MT-07 Pure is om heel wat redenen een bijzondere

motor ets. Eerst en vooral is deze wendbare Hyper

Naked gebouwd om u bij elke rit maximale opwinding en

emotie te bieden. MT betekent Masters of Torque. Als u

eenmaal de directe respons van de 690 cc CP2-motor

hebt gevoeld, begrijpt u meteen waarom deze motor al

tien jaar lang een bestseller is.

Waar u ook heen trekt met de MT-07 Pure: in de stad,

over de snelweg of snijdend door uitdagende bochten, u

bent meer dan ooit verbonden met de weg. De

combinatie van een compact massa-gecentreerd chassis

met een aanpasbare rijpositie, krachtige remmen en

lichte wielen zorgt ervoor dat u altijd de optimale

controle behoudt.

Wat de MT-07 Pure zo uniek maakt, is het feit dat de

machine is ontworpen om zoveel mogelijk verschillende

mensen aan te spreken. Van nieuwbakken rijders die

overstappen van een kleinere motor tot ervaren

motorrijders die het essentiële plezier van 2 wielen

willen herontdekken. Deze Yamaha Hyper Naked is klaar

35 kW uitvoering voor A2-rijbewijs ook

beschikbaar

Puur MT Hyper Naked DNA

Koppelrijke 690 cc CP2 EU5-motor

Assertieve rijpositie

LED-verstraler

Dubbele schijfrem vooraan met grote

diameter

Ontwerp met gecentraliseerd

zwaartepunt

Compact en veelzijdig

Omgekeerde LCD-meter

Speciaal ontworpen brandstoftank van

14 liter

Lichtgewicht 10-spaaks velgen
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De motor ets die u altijd al wilde hebben
U kijkt naar een van de meest populaire motor etsen die vandaag op straat kunnen worden

bewonderd. In de tien jaar sinds de lancering door Yamaha van de baanbrekende Hyper Naked-lijn,

kozen meer dan 160.000 Europese rijders voor de MT-07. En de nieuwe MT-07 Pure staat klaar om u

te verwelkomen met de meest pure rijervaring.

Zodra u de 690 cc CP2-motor start, weet u meteen dat dit iets heel bijzonders is. De machine werd

ontwikkeld door gebruik te maken van crossplane-technologie van Yamaha. De ongelijkmatige

ontstekingsvolgorde van de krachtbron levert een sterk en lineair koppel voor opwindende

acceleraties - terwijl de pulserende uitlaat de perfecte soundtrack is voor elke rit.

Door zijn natuurlijke ergonomie biedt de MT-07 Pure elke rijder een ideale pasvorm. De compacte

afmetingen van de motor ets zorgen ervoor dat deze topverkopende Hyper Naked in elke situatie

optimaal wendbaar presteert. Opwindend om mee te rijden en gebouwd om ieders aandacht te

trekken. Deze motor heeft alles waarnaar u op zoek bent. En nog veel meer.
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Puur MT Hyper Naked DNA

Met zijn stoere uiterlijk, zijn schuine

luchtinlaten aan de zijkant en zijn

opvallend mooie afwerking, heeft de MT-

07 Pure de befaamde typische attitude en

street look van een Yamaha Hyper Naked.

Bekijk hem vanuit elke hoek en u weet

gewoon dat deze veelzijdige en wendbare

machine gebouwd is om u bij elke rit te

doen glimlachen.

Koppelrijk 690 cc CP2 EU5-
motorblok

Dit is een zeer speciaal motorblok. Deze

690 cc tweecilinder werd ontwikkeld

volgens Yamaha's innovatieve crossplane-

concept dat de MT-07 Pure een

ongelijkmatige ontstekingsvolgorde en

een keelachtig diep geluid geeft. Deze

krachtbron heeft echt een uniek karakter.

Het sterke lineaire koppel zorgt voor een

indrukwekkende acceleratie bij alle

toerentallen en het opvallende

brandstofverbruik is goed voor een nuttige

actieradius en minimaliseert de rijkosten.

Assertieve rijpositie

Zodra u op de MT-07 Pure zit, voelt u

meteen dat zijn natuurlijke ergonomie een

sportieve maar toch gemakkelijke en

comfortabele rit garandeert. De stuur-

zadel-voetsteun verhouding zorgt voor een

assertieve rijpositie die een hoge mate van

bestuurbaarheid oplevert bij het remmen,

het accelereren en het nemen van bochten.

LED-verstraler

De futuristische voorkant van de MT-07

Pure heeft een centrale LED-verstraler

met aan beide kanten een LED-

contourverlichting die deze speciale Hyper

Naked zijn kenmerkende look geven. De

compacte koplamp met groot/dimlicht

produceert een krachtige lichtstraal. De

dubbele contourverlichting verbetert uw

zichtbaarheid voor andere weggebruikers.

Dubbele schijfrem vooraan met
grote diameter

Deze bestseller Hyper Naked werd

speciaal ontworpen om u de hoogste mate

van bestuurbaarheid te garanderen. De

dubbele 298 mm schijfremmen vooraan en

de vierzuigerremklauwen leveren een

progressieve remkracht bij alle snelheden.

Ontwerp met gecentraliseerd
zwaartepunt

Dankzij hun wendbare, lichte en responsieve

bestuurbaarheid hebben de MT-modellen

van Yamaha een stevige reputatie

opgebouwd. Een van de belangrijkste

factoren die daarbij een doorslaggevende rol

hebben gespeeld, is hun gecentraliseerde

zwaartepunt. Door de belangrijkste

onderdelen zo dicht mogelijk bij het midden

van de motor ets te plaatsen, geeft het

compacte chassis een evenwichtig en

wendbaar gevoel dat meer rijplezier

garandeert.
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Motor

Motortype 2-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689cc
Boring x slag 80,0 x 68,6 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Max. koppel 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24º50'
Spoor 90 mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 130 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Bandenmaat voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.085 mm
Totale breedte 780 mm
Totale hoogte 1.105 mm
Zithoogte 805 mm
Wielbasis 1.400 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

184 kg

Inhoud brandstoftank 14 L
Carterinhoud 3,0 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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