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Probuďte svou temnou
stránku
MT-07 představuje nový druh motocyklu, který vrací na ulici zábavu,
finanční dostupnost a radost z jízdy. Tento nový univerzální naháč je
tak úžasný – od vysokého točivého momentu přes rám se skvělou
ovladatelností až po výjimečnou úsporu paliva – že mu těžko odolají
začínající i zkušení jezdci.

Zcela nový řadový dvouválec o objemu 689 ccm vychází z naší
speciální „filozofie křížového klikového hřídele“ a díky lineárnímu
točivému momentu dosahuje jedinečného zrychlení. Model MT-07 je
vybaven kompaktním a lehkým rámem zajišťujícím výjimečnou
hbitost a snadné ovládání.

Nový model MT-07 od společnosti Yamaha. Nikdy jste neměli lepší
důvod vstát a vyrazit na projížďku.

Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový
dvouválec o objemu 689 ccm

Provedení ve stylu filozofie křížového
klikového hřídele s 270stupňovým
klikovým hřídelem

Vysoký a silný lineární točivý moment

Vynikající spotřeba paliva

Zkonstruován pro dokonalý zážitek z jízdy

Nízká suchá hmotnost pouhých 164 kg

Štíhlý a kompaktní trubkový rám kostry

Agilní, obratný a snadno ovladatelný

Průbojný design s vymodelovanou
kapotáží

Lehká desetipaprsková litá hliníková kola

Digitální přístroje s LED displejem

Dvojité přední kotouče 282 mm
s čtyřpístkovými třmeny
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Vzrušující, přístupný
a cenově dostupný

Nový cenově dostupný model MT-07 představuje pro
začínající jezdce vše, co je podstatou jízdy na
motocyklu, a je rovněž připraven připomenout
zkušenějším jezdcům, co jim po celé ty roky chybělo.

Naši návrháři se zaměřili na věci, na kterých jezdcům
opravdu záleží. Proto vyvinuli úsporný řadový
dvouválec o objemu 689 ccm, který zajišťuje větší
zážitek z jízdy na jeden ccm díky hutnému lineárnímu
točivému momentu při nízkých a středních otáčkách.

Pro zajištění výborné řiditelnosti a snadné
ovladatelnosti jsme tohoto nového, přístupného naháče
vybavili jednou z nejlehčích, nejtenčích a nejagilnějších
konstrukcí rámů ve své třídě.
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Zcela nový řadový dvouválec o objemu 689 ccm
Zvláštní charakter dodává novému modelu MT-07 zcela nový řadový

dvouválec o objemu 689 ccm vyvinutý na základě „filozofie křížového

klikového hřídele“ společnosti Yamaha. Díky nepravidelnému intervalu

zapalování dodává 270stupňový klikový hřídel intenzivní pocit zrychlení a

dokonalou trakci a vysoký lineární točivý moment zajišťuje výjimečný výkon.

Lehký a štíhlý trubkový rám kostry
Snadnou manévrovatelnost a obdivuhodnou agilitu zajišťuje novému modelu MT-

07 lehký a štíhlý ocelový rám kostry, který využívá nový motor jako nosný prvek.

Díky kombinaci kompaktního rozvoru a luxusních systémů odpružení vám tento

pevný a lehký rám umožňuje zažít pohodlnou a poutavou jízdu.

Navržen pro dokonalý zážitek z jízdy
Tento nový vzrušující přírůstek do řady MT byl navržen tak, aby poskytoval větší

potěšení z jízdy a pocit výborné řiditelnosti. Pečlivé navržené rozměry rámu a

rozložení hmotnosti umožňují jezdci naplno vychutnat zážitek ze zrychlení a zažít

pocit dokonalého propojení s motocyklem.

Výkon s rychlou odezvou, cenovou dostupností a úsporou paliva
Díky zcela novému, kapalinou chlazenému motoru, lehkému rámu kostry a modernímu

stylu je model MT-07 obdivuhodně univerzálním naháčem, který představuje úspěšnou

kombinaci výkonu s rychlou odezvou, dostupné ceny a výjimečné úspory paliva. Proto je

ideálním motocyklem pro začínající i zkušené jezdce.

Průbojný design a vymodelovaná kapotáž
Nový model MT-07 je charakteristický svým průbojným designem, který zdůrazňuje

jeho sportovní konstrukci a dodává okamžitý pocit síly. Štíhlá palivová nádrž

zdůrazňuje kompaktní vzhled tohoto stroje a poskytuje skvělou oporu kolen, zatímco

lehké vzduchové lapače a hliníkové postranní kryty dodávají modelu MT sportovní a

účelný vzhled.

Charakteristické prvky ve stylu modelu MT
Díky zakřiveným zrcátkům, zadnímu světlu LED a průbojnému designu kapotáže model

MT-07 nezapře podobnost s větším modelem MT-09 s tříválcovým motorem o objemu

850 ccm. Mezi další charakteristické prvky této řady patří lehká desetipaprsková litá

hliníková kola a tvar písmene Z vytvořený lapači vzduchového sání a výfukovým

potrubím.
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Motor MT07
Typ motoru 2válcový, kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 689 cm³

Vrtání x zdvih 80,0mm x 68,6mm

Kompresní poměr 11,5 : 1

Maximální výkon 55,0 kW  (74,8PS) @  9 000  rpm

Limited power version 35,0 kW

Maximální točivý moment 68,0 Nm  (6,9 kg-m)  @  6 500  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

Podvozek MT07
Rám Diamond

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice

Přední zdvih 130 mm

Úhel sklonu 24º 50

Stopa 90 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 130 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 282 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Zadní pneumatika 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Rozměry MT07
Celková délka 2 085 mm

Celková šířka 745 mm

Celková výška 1 090 mm

Výška sedla 805 mm

Rozvor kol 1 400 mm

Minimální světlá výška 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 179 kg / ABS 182 kg

Kapacita palivové nádrže 14 L

Kapacita olejové nádrže 3,0 L

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. Pro další
podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte Vašeho místního autorizovaného prodejce značky Yamaha.
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Competition White Deep Armor Extreme Yellow Matt Grey

Race Blu

 

Plnohodnotný
systém s titanovým
tlumičem výfuku pro
model MT-07

Katalyzátor pro
model X-MAX

Sada pro seřízení
pedálů Billet pro
model MT-07

Napínač řetězu Billet
pro model MT-07

Držák zařízení GPS
pro model MT-07

Držák iPhonu pro
model MT-07

For all MT-07 accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a rady 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 high-tech 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
rozsáhlá řada ležérního oblečení. Více informací naleznete na:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha MT-07 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


