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Ébreszd fel a benned lévő
sötétséget
Az MT-07 motorkerékpárt arra tervezték, hogy
visszahozza a szórakozást, a megfizethetőséget és az
élvezetet az utakra. Ezen a sokoldalú, új, lecsupaszított
motoron található minden apró részlet – a nagy
nyomatéktól a mozgékony vázon át a különlegesen
gazdaságos működésig – még ellenállhatatlanabbá teszi a
motort mind az új, mind a tapasztaltabb motorosok
számára.

A 689 köbcentiméteres, soros, 2 hengeres motorblokk
különleges „keresztsíkú filozófiánkon” alapul, ami lineáris
nyomatékot biztosít a kiemelkedő gyorsuláshoz. A
figyelemreméltó mozgékonyságról és a könnyű
kezelhetőségről az MT-07 kompakt és könnyű váza
gondoskodik.

MT-07 a Yamahától. Soha nem volt még ennyire jó oka
arra, hogy felkeljen és motorozzon.

Folyadékhűtéses, 689
köbcentiméteres, soros, 2
hengeres, négyütemű

A keresztsíkú filozófián alapuló
kivitel 270 fokos főtengellyel

Mély és erőteljes lineáris
nyomaték

Kiváló üzemanyag-hatékonyság

Az optimális motorozási
élményért született

Alacsony, mindössze 164 kg-os
száraz tömeg

Karcsú és kompakt csőváz

Mozgékony, manőverezhető és
egyszerűen kezelhető

Előredöntött kialakítás
formatervezett karosszériával

Könnyű, 10 küllős,
alumíniumöntvény felnik

Digitális műszerek teljes LED
kijelzővel

Dupla, 282 mm-es első tárcsák 4
dugattyús féknyergekkel
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Bámulatos,
hozzáférhető és

elérhető árú

A megfizethető MT-07 a valódi motorozás
minden részletét képes bemutatni a kezdő
motorosok számára, és persze emlékeztetni a
tapasztaltabbakat arra, amit mindeddig
hiányoltak.

Tervezőink a vezetők számára igazán fontos
dolgokra koncentráltak. Ezért megalkottak
egy gazdaságos, 689 köbcentiméteres, soros,
2 hengeres motorblokkot, ami kis és közepes
fordulatszám mellett leadott mély és lineáris
nyomatékának köszönhetően még több egy
köbcentiméterre jutó vezetési élményt nyújt.

A közvetlen irányíthatóság és egyszerű
vezethetőség érdekében ezt a hozzáférhető,
lecsupaszított motort a kategóriában elérhető
egyik legkönnyebb, legkarcsúbb és
legmozgékonyabb kivitelű vázzal szereltük fel.
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689 köbcentiméteres, soros, 2 hengeres motor
Az MT-07 különleges karakterét a 689 köbcentiméteres, soros,
2 hengeres motorblokkjának köszönheti, mely a Yamaha
„keresztsíkú filozófiáját” felhasználva készült. Az egyenetlen
gyújtási időközökkel a 270 fokos főtengely határozott
gyorsulásérzést és nagyszerű húzóerőt, a mély, lineáris
nyomaték pedig kiemelkedő teljesítményt biztosít.

Könnyű és karcsú csőváz
Az egyszerű manőverezhetőség és figyelemreméltó
mozgékonyság érdekében az MT-07 egy könnyű és karcsú, gerinc
típusú acél vázon fut, ami a motorblokkot kiemelt tagként
használja. A kompakt tengelytávval és az osztályon felüli
felfüggesztési rendszerekkel az erős és könnyű váz gyorsan
reagáló és megnyerő vezetést garantál.

Az optimális motorozási élményért született
A Hyper Naked sorozat ezen bámulatos tagját arra tervezték, hogy a
motorozás élvezetének magas szintjét a közvetlen irányíthatóság
érzésével ötvözze. A váz méreteit és súlyelosztását gondosan
megtervezték, hogy a vezetőnek maximális élményben legyen része
a gyorsítások közben, és azt érezhesse, hogy elválaszthatatlanul
összekapcsolódik a motorkerékpárral.

Gyorsan reagáló teljesítmény megfizethető áron, gazdaságos

működéssel
Folyadékhűtéses motorjával, könnyű gerincvázával és forradalmian új
stílusával az MT-07 egy figyelemre méltó, sokoldalú, lecsupaszított
motor, ami sikeresen ötvözi a gyorsan reagáló teljesítményt a
megfizethető árral és a kiemelkedő üzemanyag-fogyasztással. Az
eredmény egy ideális motorkerékpár az új és a visszatérő motorosok
számára.

Előredöntött kialakítás és formatervezett váz
Az MT-07 modellre jellemző előredöntött kialakítás kihangsúlyozza a
motor atletikus felépítését, és valódi erőt sugall. A karcsú
üzemanyagtartály kiemeli a motor kompakt megjelenését, és
kiválóan megtartja a térdeket, a könnyű légbeömlők és az oldalsó
alumínium burkolatok pedig sportos és célratörő megjelenést
kölcsönöznek az MT-07 modellnek.

Jellegzetes MT-stílusú jellemzők
Szögletes tükrök, LED-es hátsó lámpa, előredöntött vázkialakítás -
kétség sem férhet hozzá, hogy az MT-07 határozottan hasonlít a
nagyobb, 850 köbcentiméteres, 3 hengeres MT-09 modellhez. A közös
családi vonások közé tartoznak a könnyű, 10 küllős, alumíniumöntvény
felnik, a Z alakot formázó légbeömlők és a lefelé menő kipufogócsövek.
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Motor MT-07
Motor típusa 2 hengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 689 cm³

Furat x löket 80,0 mm x 68,6 mm

Kompresszióviszony 11,5 : 1

Maximális teljesítmény 55,0 kW  (74,8LE) @  9 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

35,0 kW

Maximális nyomaték 68,0 Nm  (6,9 kg-m)  @  6 500  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Alváz MT-07
Váz Gyémánt

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Első rugóút 130 mm

Villaszög 24º 50

Utánfutás 90 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 282 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Méretek MT-07
Teljes hossz 2 085 mm

Teljes szélesség 745 mm

Teljes magasság 1 090 mm

Ülésmagasság 805 mm

Tengelytáv 1 400 mm

Minimális hasmagasság 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

182 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 L

Olajtank kapacitása 3,0 L



Színek 
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Night Fluo Yamaha Blue Tech Black Powder White

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha MT-07 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


