
Fulger întunecat
Cu un carenaj descoperit, agilitate la manevrare și

performanțe incitante generate de cuplul puternic,

modelele Hyper Naked de la Yamaha vă aduc un aspect

agresiv și o călătorie palpitantă. Dispunând de un nou

design puternic, cu tehnologie axată pe performanță,

MT-03 combină un statut de motocicletă mare cu

versatilitatea modelelor ușoare.

Aspectul radical prezintă lumini de poziție oblice duble și

un far compact cu LED-uri, care face din aceasta una

dintre cele mai cool motociclete din categoria sa; și, cu o

caroserie cu masa concentrată în față, acest 300 de înaltă

tehnologie este pregătit să lupte la categoria superioară.

Capacul lat al rezervorului și caracteristicile ergonomice

optime permit o potrivire perfectă în șa, pentru o

călătorie extrem de confortabilă; și, pentru a întări

aspectul și senzația de motocicletă mare, MT-03 este

echipat cu furci inversate de 37 mm, pentru performanțe

de manevrare excepționale. Niciodată până acum un 300

nu v-a oferit atât de mult.

Motor so sticat de 321cc cu 2

cilindri, cu cuplu generos

Lumini de poziţie duble, oblice; far cu

LED

Design MT agresiv

Furci faţă inversate de 37 mm

Instrumente LCD de înaltă tehnologie

Semnalizatoare uşoare cu LED

Design dinamic, cu masa concentrată

în partea anterioară

Poziţie de pilotare ergonomică ş i agilă

Aspect de înaltă calitate ş i senzaţie

autentică MT

Braț oscilant lung cu setări de

amortizare optime

Cadru uşor, cu formă de diamant
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Motor so sticat în 2 cilindri de
321 cc

Motorul so sticat de 321 cc cu 2 cilindri,

răcit cu lichid, dispune de pistoane forjate

uşoare cu biele carburate, care oferă

performanţe incitante, cu un cuplu

generos. Senzaţia extrem de lină a

ambreiajului face ca MT-03 să  e şi mai

plăcut în oraş, iar sistemul avansat de

injecţie a combustibilului asigură o reacţie

instantanee la accelerare şi performanţe

ecologice.

Lumini de poziţie duble, oblice;
far cu LED

Acest MT-03 dinamic arată mai cool ca

oricând cu luminile sale de poziție duble,

oblice, care accentuează aspectul

capricios și agresiv de motocicletă mare.

Iar pentru o vizibilitate excelentă pe timp

de noapte, există un puternic far central

cu LED-uri, care aprinde un tunel în

întuneric pentru a lumina calea.

Design MT agresiv

Nu există absolut nicio îndoială că acest

MT-03 este un membru cu drepturi depline

al legendarei familii Hyper Naked de la

Yamaha. Cu ansamblul său agresiv de lumini

frontale, precum și cu prizele de aer

îndrăznețe și rezervorul de combustibil

sculptat, MT-03 îți oferă șansa de a deveni

un adevărat maestru al cuplului și de a trăi

cea mai dinamică călătorie din clasa A2.

Furci faţă inversate de 37 mm

Caracteristicile de motocicletă mare ale

MT-03 sunt subliniate prin adăugarea

furcilor frontale inversate. Echipat cu

tuburi de 37 mm, rezistente la  exiune și

o clemă triplă superioară din aluminiu

turnat, partea frontală subliniază

speci cațiile de înaltă performanță ale

motocicletei și oferă o ținută sigură și

uniformă în timpul frânării, accelerării și

virajelor.

Instrumente LCD de înaltă
tehnologie

Pentru o potrivire perfectă cu acest

aspect radical, premium, și cu

speci cațiile Hyper Naked, neegalate în

această clasă, Yamaha a dotat modelul cu

instrumente ultra-moderne. Dispunând de

un indicator LCD nou și elegant, acest

panou de bord oferă informații ușor de

reținut.

Semnalizatoare uşoare cu LED

Înfățișarea dinamică a modelului MT-03 este

subliniată de semnalizatoarele cu LED-uri,

care completează perfect aspectul agresiv al

motocicletei.
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Motor

Tip motor Răcit cu lichid;4 timpi;DOHC;4-supape
Capacitate cilindrică 321 cmÂł
Alezaj X Cursă 68.0 mm x 44.1 mm
Compresie 11.2 : 1
Putere maximă 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Varianta cu putere limitată e disponibil
Cuplu maxim 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
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 e disponibil
CO2 emission e disponibil

Şasiu

Cadru Diamant
Unghi rolă de direcţie 25Âş
Traseu 95mm
Sistem suspensie faţă Furci telescopice, Ø37.0mmtub interior
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 125 mm
Frână faţă mono disc hidraulic , Ø298 mm
Frână spate mono disc hidraulic, Ø220 mm
Anvelopă faţă 110/70-17M/C (54H) Tubeless
Anvelopă spate 140/70-17M/C (66H) Tubeless
Observaţie EU4 compliant

Dimensiuni

Lungime totală 2090 mm
Lăţime totală 745 mm
Înălţime totală 1035 mm
Înălţimea scaunelor 780 mm
Baza roţilor 1380 mm
Gardă minimă la sol 160 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 168 kg
Capacitate rezervor carburant 14L
Capacitate rezervor ulei 2.40L
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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.
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