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Vyjádřete svou temnou
stránku
Model Yamaha MT-07, se kterým zažijete spoustu akce a
rozbouřených emocí, vnesl do střední třídy svěží vítr svým motorem
s vysokým točivým momentem a agilní konstrukcí rámu.

Tuto úspěšnou koncepci nyní posouváme na novou úroveň
prostřednictvím radikálně stylizovaného modelu MT-07 Moto Cage –
stylového nového motocyklu inspirovaného kaskadérským uměním,
který na ulicích vynikne ještě ostřejším vzhledem.

Tento městský kaskadérský stroj vybavený trubkovou kostrou, která
obepíná střední část a zajišťuje její větší ochranu, působí opravdu
seriózně. Kontrastní barvy kol a pozornost přitahující grafika
podtrhují rebelský charakter – k rošťáckému vzhledu přispívá také
nastavitelná maska světlometu a řada speciálních součástí rámu
jasně červené barvy.

Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový
dvouválec o objemu 689 ccm

Vysoký a silný lineární točivý moment

Speciální ochranná trubková kostra

Nastavitelná maska světlometu

Stylová nová nádrž a grafika kapotáže

Kaskadérský vzhled s exkluzivními
součástmi rámu

Nízká hmotnost bez provozních náplní
pouhých 164 kg

Agilní, obratný a snadno ovladatelný

Průbojný design s vymodelovanou
kapotáží

Lehká desetipaprsková kola s kontrastními
barvami

Digitální přístroje s LED displejem

Dvojité přední kotouče 282 mm
s čtyřpístkovými třmeny
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Osvoboďte sílu
točivého momentu

Snad každého, kdo jezdí na motocyklu MT-07, vzrušuje
výkon s vysokým točivým momentem společně
s lehkostí a agilností tohoto převratného modelu. To je
ale pouze začátek.

Nyní je tu nový extrémní model MT-07 Moto Cage. Díky
unikátním komponentům kaskadérského stylu a
konstrukci pro městské prostředí tento motocykl vyniká
nad ostatními.

Moto Cage se odmítá přizpůsobit konvencím, počínaje
trubkovou kostrou jasně červené barvy přes kola
v různém barevném provedení a konče agresivně
vyhlížející nastavitelnou přední maskou světlometu.
Model MT-07 Moto Cage, vybavený speciálním spodním
krytem motoru, lehkými kryty rukou a zvláštním
sedlem spolujezdce, je rozený vůdce.
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Robustní trubková kostra kaskadérského stylu
Čím tento motocykl inspirovaný kaskadérským uměním opravdu vyčnívá

z davu, je nová robustní trubková kostra, která obepíná střední část stroje.

Tato lehká konstrukce se zářivě červenou povrchovou úpravou poskytuje

větší ochranu a dodává novému modelu MT-07 Moto Cage drsný vzhled

městského rebela.

Zrozen pro městské prostředí
Moto Cage se vzhledem inspirovaným kaskadérským uměním a širokou řadou

speciálních dílů vstupuje s koncepcí MT-07 na nové teritorium. Exkluzivní kryty

chladiče a pevný spodní kryt motoru jasně červené barvy pomáhají chránit

motor. Lehké chrániče kloubů, nová impozantní grafika a designové sedlo

spolujezdce pak podtrhují jeho městský image.

Červená a černá desetipaprsková litá kola
Lehká desetipaprsková kola v kontrastních barvách, které zvýrazňují jedinečný

image modelu MT-07 Moto Cage, přispívají k jeho výjimečné agilnosti. Červené

přední kolo je osazeno pneumatikou 120/70ZR17 a černé zadní kolo má širokou

pneumatiku 180/55ZR17 zajišťující optimální přilnavost a precizní ovladatelnost.

Nastavitelná maska světlometu
Model Moto Cage, který určený zejména pro mladší jezdce, je osazen agresivně

stylizovanou maskou světlometu, kterou lze snadno posunout nahoru nebo dolů.

Červenou trubkovou kostru upevněnou k rámu doplňují reliéfní samolepky jasně červené

barvy na nádrži a kapotáži. Extrovertní image tohoto radikálního motocyklu

s kaskadérským stylem bezpochyby přitáhne pozornost, kamkoli se vydáte.

Řadový dvouválec o objemu 689 ccm s vysokým točivým
momentem
Zvláštní charakter novému modelu MT-07 Moto Cage dodává jeho energický řadový

dvouválec o objemu 689 ccm. Díky nepravidelnému intervalu zapalování dodává

270stupňový klikový hřídel intenzivní pocit zrychlení, dokonalou trakci

a charakteristický chraplavý zvuk výfuku. Vysoký lineární točivý moment zajišťuje

vzrušující výkon.

Lehký a štíhlý trubkový rám kostry
Snadnou ovladatelnost a obdivuhodnou agilitu – zejména v městském prostředí –

zajišťuje novému modelu MT-07 Moto Cage lehký a štíhlý ocelový rám kostry, který jako

nosný prvek využívá dvouválcový motor. Díky kombinaci kompaktního rozvoru a

luxusního odpružení vám tento pevný a lehký rám umožňuje zažít pohodlnou a poutavou

jízdu.
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Motor MT07MC
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 MT07MC
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 MT07MC
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 ( kg   ) NA

Kapacita palivové nádrže 14 L

Kapacita olejové nádrže 3,0 L

Vždy používejte helmu, 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 svého místního autorizovaného prodejce značky Yamaha.



Barvy 
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Matt Grey 

Vyhřívané rukojeti
120

Samolepky na ráfek
– 17" kola

For all MT-07 Moto Cage 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 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 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 adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o
Yamaha MT-07 Moto Cage 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


