
Revoluția imaginii
iconice
Povestea MT a început cu aproape un deceniu în urmă,

atunci când cei mai buni proiectanți de la Yamaha au

creat unul dintre cele mai importante modele noi din

istoria companiei Yamaha Motor Co., Ltd. Creația lor a

fost departe de orice motocicletă obișnuită. Ideea de

bază a fost să construiască o motocicletă nouă cu

caracter radical, cu un motor cu cuplu mare și un șasiu

extrem de agil, diferită de orice alt model de pe piață.

Restul este istorie.

S dând convențiile și inspirându-se din subcultura unică

a motocicletelor din Japonia, Yamaha a reușit să creeze

un nou tip de motocicletă. Având ca inspirație partea

întunecată a Japoniei, primul MT-09 a fost atât de diferit,

încât nu se încadra în nicio categorie existentă. Astfel,

compania a creat o nouă clasă Hyper Naked, care a

câștigat deja inimile a peste 250.000 de piloți din întreaga

Europă.

Motor CP3 EU5 de 889 cmc

Cadru ușor, din aluminiu CF, turnat sub

presiune, nou-nouț

Concept ș i design de generație

următoare

Sistemul IMU pe 6 axe ș i sisteme de

asistență pentru pilot sensibile la

înclinare

A șaj TFT de 3,5 inch, complet color

Far compact, cu LED bifuncțional

Sistem rapid de schimbare a vitezelor

(QSS)

Roți SpinForged ușoare

Suspensie reglabilă nouă

Frână frontală cu cilindru principal

radial
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Motor CP3 EU5 de 889 cmc

Motorul nou dezvoltat în 3 cilindri, răcit cu

lichid, de 889 cmc, este mai ușor, mai

rapid și mai puternic, cu un cuplu mai

mare la turații reduse. Noua admisie și

evacuare produc un sunet minunat, care

accentuează senzația la accelerare. Noile

injectoare de combustibil sporesc

e ciența, în timp ce raporturile de

transmisie optimizate și ambreiajul A&S

ra nat vin în completarea randamentului

crescut al motorului conform EU5.

Cadru ușor, din aluminiu CF,
turnat sub presiune, nou-nouț

Designul complet nou, compact, din

aluminiu CF turnat sub presiune al

cadrului este o abordare contemporană a

aspectului Deltabox. Nivel mai ridicat de

rigiditate a șasiului, pentru un feedback

îmbunătățit pentru pilot, stabilitate și o

fereastră de pilotaj dinamic mai mare.

Structură de pivotare optimizată a

brațului oscilant, șasiu ușor și suplu,

precum și senzația unui partener de zi cu

zi mai relaxat.

Concept și design de generație
următoare

Pur, natural și frumos, mesajul transmis de

designul modelului MT de nouă generație

transferă familia Hyper Naked în noul

deceniu. Stilul minimalist „necarenat”

elimină elementele de caroserie inutile și

utilizează doar cadrul și componentele

structurale pentru a evidenția masa redusă

și agilitatea, în timp ce noul  nisaj Crystal

Graphite al cadrului accentuează frumusețea

funcțională a pieselor mecanice.

Sistemul IMU pe 6 axe și
sisteme de asistență pentru
pilot sensibile la înclinare

Inspirat de YZF-R1, noul sistem IMU pe 6

axe in uențează toate sistemele de

asistență pentru pilot de înaltă tehnologie

de pe modelul MT-09, incluzând un sistem

de control al tracțiunii (TCS) în 3 moduri,

sensibil la înclinare, un sistem de control

al alunecării (SCS), un sistem de ridicare a

roții față (LIF) și un sistem de control la

frânare (BC). Cu această tehnologie de

control electronic de cel mai înalt nivel din

clasa sa, noul MT-09 oferă controlul

absolut în condiții de vreme și de carosabil

diferite.

A șaj TFT de 3,5 inch, complet
color

A șajul TFT de 3,5 inch complet color

include un tahometru de tip bară care își

schimbă culoarea pe măsură ce crește sau

scade turația, un ceas și un indicator de

combustibil, kilometrajul mediu,

temperatura apei, temperatura aerului și

un indicator al treptelor de viteză.

Comutatoarele de pe ghidon permit

schimbarea cu ușurință a a șajelor și a

informațiilor, precum și ajustarea setărilor

pentru încălzitoarele de mânere Yamaha

Genuine opționale.

Far compact, cu LED bifuncțional

Farul compact, cu aspect plăcut, cu un

singur LED bifuncțional, produce un fascicul

luminos de fază lungă și scurtă puternic, cu

o distribuție excelentă și margini delicate,

care nu este deranjant pentru ochi. Acest

far unic oferă modelului MT-09 nou-nouț un

aspect cu adevărat distinctiv, de generație

următoare, iar luminile de poziție laterale cu

LED proiectează semnătura în formă de Y,

respectată și de lampa de stop cu LED.
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Motor

Tip motor Răcit cu lichid;4 timpi;4-supape;3-cilindri;DOHC
Capacitate cilindrică 890 cm³
Alezaj X Cursă 78,0 × 62,1 mm
Compresie 11.5 : 1
Putere maximă 87,5 kW (119,0 PS) la10.000 rot./min.
Cuplu maxim 93,0 Nm (9,5 kg-m) la 7.000 rot./min.
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed;Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant;6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 5.0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Carburator Injecţie de carburant

Şasiu

Cadru Diamant
Unghi rolă de direcţie 25º
Traseu 108 mm
Sistem suspensie faţă Furcă telescopică
Sistem suspensie spate Basculă;(suspensie de legătură)
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 122 mm
Frână faţă Disc dublu hidraulic, Ø 282 mm
Frână spate Disc simplu hidraulic, Ø 245 mm
Anvelopă faţă 120/70 ZR17M/C (58W) fără cameră
Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W) fără cameră

Dimensiuni

Lungime totală 2.090 mm
Lăţime totală 795 mm
Înălţime totală 1.190 mm
Înălţimea scaunelor 825 mm
Baza roţilor 1.430 mm
Gardă minimă la sol 140 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 189 kg
Capacitate rezervor carburant 14 L
Capacitate rezervor ulei 3,50 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.

MT-09


