
Temna privlačnost
Dejstvo, da je daleč najuspešnejši model na trgu, vam

pove veliko o motociklu MT-07. Ta motocikel je od svoje

predstavitve v letu 2014 vsako leto najbolje prodajan

model Hyper Naked. Verjetno pa ne veste, kako se je

porodila celotna ideja o konceptu MT.

Pred desetletjem je Yamahina oblikovalska ekipa dobila

nalogo, da ustvari dinamično novo vrsto motocikla, ki ne

temelji na svojih predhodnikih. Na svetu je že bilo veliko

dobrih motornih koles. Toda pri Yamahi so želeli narediti

motor brez ogrožanja kombinacije zabave, cene in

razpoložljivosti – z edinstvenim japonskim značajem.

Takšen motor, ki ga želite voziti ob vsaki priložnosti.

Razvojna ekipa za MT je navdih črpala iz japonske

subkulture in se osredotočila na proizvodnjo serije

motornih koles z visokim navorom, brutalno golim

videzom, okretno šasijo in neverjetno vsestranskostjo.

Nastal je model Hyper Naked. In v letu 2021 novi MT-07

prihaja k vam s še ostrejšim slogom naslednje generacije,

enakomerno močjo in še zmogljivejšimi speci kacijami.

Zasnova nove generacije

Osvetlitev LED-žarometov

2-valjni motor CP2 s prostornino

690 cm3, skladen z EU5

Večje sprednje kolutne zavore za večjo

moč ustavljanja

Odločen položaj pri vožnji

Obrnjen LCD-merilnik

LED-smerniki

Pnevmatike najnovejše generacije

Barva, gra ke in površ inska obdelava
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Temna privlačnost
Z več kot 125.000 prodanimi enotami je MT-07 v razredu Hyper Naked številka 1 že, odkar je prišel na

trg. Z agregatom CP2 s prostornino 690 cm3 in visokim navorom, kompaktno in okretno šasijo ter

izjemno vsestranskostjo je nemogoče, da vas eden od Yamahinih najbolj prodajanih modelov ne bi

navdušil.

V letu 2022 dobi MT-07 naslednje generacije značilen nov oklep z dvema odprtinama za vsesavanje

zraka s krilci ter kompakten nov LED-žaromet, ki nakazuje futuristično podobo v obliki črke Y –

značilen slog najnovejših modelov Hyper Naked. Agregat, skladen s standardom EU5, pa vam

omogoča še bolj linearen odziv z drznejšim zvokom izpuha.

Novi širši aluminijasti koničasti krmilni ročki omogočata lažje obračanje in večji nadzor pri vožnji,

medtem ko večje 298-milimetrske dvojne sprednje kolutne zavore zagotavljajo močnejše zaviranje.

Obrnjeni LCD-merilniki, črne ročice in kompaktni LED-smerniki še poudarijo odlične speci kacije in

naziv najboljšega v razredu.
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Zasnova nove generacije

Da bi z modelom MT-07 vizualno poudarili

navor in zmogljivost serije MT, je pretok

zraka tema, ki je v videz vključena s

pogleda od strani. Za bolj naraven in zrel

občutek zasnova MT poudarja čisti značaj

modela Hyper Naked s kompaktno

zasnovo ohišja, vgrajeno osvetlitvijo in

čisto obliko površine. Oblikovanje

vključuje posodobitve sestavnih delov in

strukture, ki še bolj poudarijo

prepoznaven videz motorja MT-07.

Osvetlitev LED-žarometov

Kompaktna LED-osvetlitev zagotavlja

jasno in močno osvetlitev ponoči. Kratki in

dolgi LED-žarometi poskrbijo za značilno

zasnovo modela MT ter boljšo vidljivost.

2-valjni motor CP2 s prostornino
690 cm3, skladen z EU5

V celoti skladen z EU5, enak privlačen odziv

in značaj motorja z enostavno zmogljivostjo

in izboljšanim zvokom motorja.

Večje sprednje kolutne zavore
za večjo moč ustavljanja

Nove dvojne sprednje kolutne zavore z

večjim premerom 298 mm, ki jih sprožijo

4-batne zavorne čeljusti, zagotavljajo bolj

progresivno zaviranje. Brez dodatne

nevzmetene teže.

Odločen položaj pri vožnji

Novo koničasto aluminijasto krmilo je na

vsaki strani 15 mm širše za bolj odločen

položaj pri vožnji, kar poveča občutek

»velikega motorja« pri modelu za večje

voznike, hkrati pa ohranja lastnosti

enostavne vožnje.

Obrnjen LCD-merilnik

Izboljšan vmesnik za interakcijo med

voznikom in motornim kolesom z uporabo

obrnjenega zaslona LCD s posebno barvo.

Ima kompaktno, sodobno zasnovo in ga je

zdaj mogoče uporabljati s preurejenimi

krmilnimi elementi na moderni nadzorni

plošči za voznika z visokokakovostnim

občutkom.
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Agregat

Tip agregata 2-valjni;4-taktni;Tekočinsko hlajen;DOHC;4-ventilski
Prostornina 689 cc
Vrtina x gib 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje 11.5 : 1
Maksimalna moč 54,0 kW (73,4 KM) pri 8750 vrt./min
Različica z omejeno močjo 35.0kW
Maksimalen navor 67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6500 vrt./min
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni;6-prestav
Končni prenos Veriga
Poraba goriva 4,2 l/100km
CO2 emisije 98 g/km
Uplinjač Vbrizg goriva

Šasija

Okvir Diamant
Kot vilice 24º50
Predtek 90mm
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
Hod prednjega vzmetenja 130 mm
Hod zadnjega vzmetenja 130 mm
Prednja zavora Hidravlični dvojni kolut, Ø 298 mm
Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Zadnja pnevmatika 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimenzije

Skupna dolžina 2,085 mm
Skupna širina 780 mm
Skupna višina 1105 mm
Višina sedeža 805 mm
Medosna razdalja 1,400 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 184 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 14L
Prostornina rezervoarja za olje 3.0L
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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.
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