Yamaha MT07 ABS 2019 / 55kW
Vaše cena bez DPH
140 488 Kč
Vaše cena vč. DPH
169 990 Kč

Hlavní parametry

Výbava Yamaha MT07 ABS 2019 / 55kW:
Moto již máme skutečně skladem, jeho autentické fotografie dodáme na net
ihned, jakmile to počasí dovolí,. Děkujeme za pochopení.
MT-07 inspirovaný temnou stranou Japonska vzal Evropu útokem. Nyní je jedním
z nejprodávanějších motocyklů značky Yamaha všech dob. A není těžké zjistit,
proč se pro tento úchvatný stroj kategorie Hyper Naked rozhodlo tolik jezdců.
Jeho kompaktní řadový dvouválec o objemu 689 ccm s klikovým hřídelem
crossplane je konstruován tak, aby vám dokázal nabídnout silný a lineární točivý
moment pro úchvatné zrychlení a mimořádnou hospodárnost.

Barva

Ice Fluo

Palivo

Benzín

Převodovka:

Manuální (6)

Objem motoru

687 ccm

Výška sedadla

805 mm

Hmotnost

179 kg

Výkon

55 kW (75 HP)

Najeto

-

Výbava:

MT07 ABS 2019

Posouzení stavu:

Nové

Servisní knížka:

Ano

Obj. číslo:

12520345

Termín dodání:

Ihned k dodání

Havarované:

Ne

Výrazná nová kapotáž s ostřeji řezaným sáním vzduchu dokládají příbuznost s
řadou MT. Nové sedlo zajišťuje lepší jízdní pozici. Kompaktní trubkový rám
modelu MT-07 s vylepšeným předním a zadním odpružením vede stopu přesně
tam, kam chcete a doveze vás přímo na temnou stranu Japonska.
Detaily:
Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec o objemu 689 ccm
Vylepšené přední a zadní odpružení

Motocykl je k vidění na adrese
Motocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798 - výpadovka na Holice
530 12 Pardubice Dubina
Tel.: 778 716 198
Email: motocentrum@motocentrum-barth.cz

Hbitý, obratný a snadno ovladatelný
Nový design s vysoce kvalitním provedením
Zdokonalená jízdní pozice
Provedení ve stylu filozofie klikového hřídele crossplane (270 stupňů)
Výkon s rychlou odezvou, cenová dostupnost a nízká spotřeba paliva
Nízká hmotnost bez provozních náplní, pouhých 164 kg
Zkonstruován pro dokonalý zážitek z jízdy
K dispozici je také verze s výkonem 35 kW pro řidičské oprávnění skupiny A2
Digitální přístroje s LED displejem
Dvojité přední kotouče 282 mm s čtyřpístkovými třmeny
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Kompletní výbavu naleznete na

