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Temný paprsek
Výkon. Točivý moment. Obratnost. MT-10 je motocykl, na který jste
čekali. Je to zdaleka nejvýkonnější motocykl řady MT, jaký byl kdy
postaven. Nastal čas, abyste vstoupili do další úrovně temnoty.

Najezdili jste toho už hodně. Proto přesně víte, co chcete. Opravdový
výkon a přesné vedení stopy v zatáčkách. A také přirozenou
ergonomii, která vám umožní jet kamkoli po jakékoli cestě. Model
MT-10 vám umožní posadit se na paprsek temnoty.

Motocykl MT-10, poháněný motorem o objemu 998 ccm s křížovým
klikovým hřídelem, speciálně vyladěným na vysoký točivý moment
v nízkých a středních otáčkách, využívá lehký hliníkový rám Deltabox
s mimořádně krátkým rozvorem pro přirozenou jízdní pozici. Model
MT-10 vám poskytne maximální výkon s nejlepší obratností
a ovladatelností ve své třídě.

Čtyřválcový motor „CP4“ s křížovým
klikovým hřídelem a vysokým točivým
momentem

Motor, podvozek a odpružení převzaté
z modelu YZF-R1

Vyladěný pro silný a lineární točivý
moment v nízkých a středních otáčkách

Systémy YCC-T, D-MODE a řízení trakce

Asistenční a kluzná spojka (A&S)

Lehký hliníkový hlavní rám Deltabox

Krátký rozvor kol 1 400 mm pro nejlepší
obratnost ve své třídě

Dynamická průbojná silueta

Vzpřímená jízdní poloha s náklonem vpřed

Vysoce kvalitní brzdy s radiálními třmeny
a systémem ABS

Plně nastavitelné vysoce kvalitní odpružení

Multifunkční přístrojový panel LCD
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Temná energie Vzali jsme motor, podvozek a odpružení z našeho
slavného modelu YZF-R1 a požádali jsme konstruktéry,
aby postavili ten nejlepší motocykl řady MT.

Díky novému sání, výfuku a palivovému systému
poskytuje model MT-10 vyšší točivý moment v nízkých
a středních otáčkách, který mu zajišťuje úžasné
zrychlení a okamžitou odezvu při jakékoli rychlosti.
Hliníkový rám Deltabox s krátkým rozvorem kol
zaručuje prvotřídní obratnost – a díky důmyslné
elektronice budete mít vše plně pod kontrolou, ať už
pojedete jakkoli daleko či rychle.

Agresivní průbojný styl a dva LED světlomety přináší
do temné strany dynamickou novou tvář. Přirozená
jízdní pozice zajišťuje každodenní všestrannost
s dostatkem pohodlí.
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Čtyřválec CP4 s křížovým klikovým hřídelem
Čtyřválec odvozený z kapalinou chlazeného řadového motoru o objemu

998 ccm z modelu YZF-R1 je opatřen novým systémem sání, výfuku

a palivovým systémem. Ty přispívají k jeho vysokému výkonu v nízkých

a středních otáčkách. Díky nepravidelnému intervalu zapalování 270° – 180°

– 90° – 180° poskytuje tento vzrušující motor s křížovým klikovým hřídelem

lineární točivý moment s okamžitou odezvou a přesným dávkováním.

Technologie elektronického řízení
K zajištění maximální možné kontroly je model MT-10 vybaven procesorem

řízenou škrticí klapkou Yamaha (YCC-T) a snadno nastavitelným tempomatem,

který je funkční při rychlostech nad 50 km/h. Pro přizpůsobení různým

podmínkám nabízí systém Yamaha D-MODE tři provozní režimy motoru –

a 12V DC zásuvka umožňuje připojení různého příslušenství.

Kontrola trakce a spojka A&S
Pro plynulý a účinný přenos výkonu z motoru s křížovým klikovým hřídelem na

povrch vozovky je model MT-10 vybaven přepínatelným systémem řízení trakce

(TCS) se třemi úrovněmi účinnosti. Osazená kompaktní asistenční a kluzná spojka

(A&S) vám zajistí přesné ovládání při zrychlování a zpomalování.

Vzpřímená jízdní poloha a průbojná silueta
Vzájemná poloha řídítek, sedla a stupaček zajišťuje jízdní pozici s mírným náklonem

vpřed, která vám umožní naplno využívat lineární točivý moment. Ke zdůraznění svého

dynamického „průbojného“ vzhledu je vlajkový model řady MT opatřen kompaktní boční

kapotáží a kryty s oblými otvory doplněnými vystouplým krytem palivové nádrže.

Krátký rozvor kol 1 400 mm pro maximální obratnost
Kompaktní a lehký rám modelu MT-10 byl zkonstruován podle slavného modelu YZF-

R1. Tento nový král své třídy se vyznačuje vynikající agilitou, lehkou ovladatelností

a neutrálními jízdními vlastnostmi, kterých dosahuje díky přesně vyladěnému

nastavení geometrie a mimořádně krátkému rozvoru pouhých 1 400 mm, se kterými

patří k nejkompaktnějším strojům kubatury 1 000 ccm.

Lehký hliníkový hlavní rám Deltabox a kyvná vidlice
Špičkový model řady MT je vybaven lehkým hliníkovým hlavním rámem Deltabox

a prodlouženou hliníkovou kyvnou vidlicí s horním opěrným členem, které charakterizuje

optimální poměr pevnosti a tuhosti. Tato konstrukce, převzatá z modelu YZF-R1, je

zárukou prvotřídního ovládání s dobrou jízdní stabilitou v přímém směru a obratnosti

díky nízké hmotnosti.
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Motor MT10
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 998cc

Vrtání x zdvih 79,0mm x 50,9mm

Kompresní poměr 12 : 1

Maximální výkon 118,0 kW  (160,4PS) @  11 500  rpm

Maximální točivý moment 111,0 Nm  (11,3 kg-m)  @  9 000  rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Karburátor Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Fuel consumption N/A

CO2 emission 185 g/km

Podvozek MT10
Rám hliníkový, Deltabox

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, Ø 43 mm

Přední zdvih 120 mm

Úhel sklonu 24º

Stopa 102 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 120 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 320 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 220 mm

Přední pneumatika 120/70 ZR17 M/C (58W)

Zadní pneumatika 190/55 ZR17 M/C (75W)

Rozměry MT10
Celková délka 2 095 mm

Celková šířka 800 mm

Celková výška 1 110 mm

Výška sedla 825 mm

Rozvor kol 1 400 mm

Minimální světlá výška 130 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 210 kg

Kapacita palivové nádrže 17 Litry

Kapacita olejové nádrže 3,9 litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu
prostředí. Na uvedených snímcích mohou být zobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu.
Stroj zobrazený na snímcích může být vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky, které může být určeno
pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré informace jsou uvedeny za účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry a vzhled
produktů a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází
od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými třetími stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost
vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být v některých zemích omezena.
Společnost Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se mohou ceny
produktů a příslušenství značky Yamaha lišit podle místních požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Další
podrobnosti a informace o dostupnosti vám sdělí místní prodejce značky Yamaha.
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Night Fluo Race Blu

 

Brzdová páčka Billet Zakázkové stupačky
spolujezdce

Háky pro zadní
stojan Billet

For all MT-10 accessories go to the website, or check your local dealer

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství
pro váš výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně
svých servisních požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.
Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš
sortiment výrobků Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní
řadu špičkových maziv, která jsou mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala
efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.
Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního
vybavení navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký
sortiment oblečení pro volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha MT-10 na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
organizační složka CZ

Obchodní 126
251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.
ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava


