Yamaha MT09 ABS 2019 / 85kW
Vaše cena bez DPH
198 339 Kč
Vaše cena vč. DPH
239 990 Kč

Hlavní parametry

Výbava Yamaha MT09 ABS 2019 / 85kW:
Model 2019 !! Bonus - v případě zakoupení motorky za inzerovanou cenu je
možný jeho dovoz na vámi zvolenou adresu v rámci celé ČR zdarma!!
Možnost protiúčtu. Možnost prodeje na splátky.
Motocykl, který všechno změnil, se proměnil v ještě agresivnější a technicky
vyspělejší stroj kategorie Hyper Naked – a tento dynamický model MT-09 je
předurčen inspirovat současnou generaci jezdců hledajících vzrušení více než
jakýkoli jiný motocykl v této třídě.

Barva

Ice Fluo

Palivo

Benzín

Převodovka:

Manuální (6)

Objem motoru

848 ccm

Výška sedadla

815 mm

Hmotnost

193 kg

Výkon

85 kW (116 HP)

Najeto

-

Výbava:

MT09 ABS 2019

Posouzení stavu:

Nové

Servisní knížka:

Ano

Obj. číslo:

12520347

Termín dodání:

Ihned k dodání

Havarované:

Ne

První dojem je nejdůležitější. Agresivně vyhlížející MT-09 se svou drsnou
maskou s dvojitými LED světlomety ihned upoutá pozornost. Přední křidélka a
boční žebra chladiče dodávají mimořádně ostrý vzhled a k posílení
nekompromisního stylu motocyklu jsme ještě zkrátili zadní část.
Tato nezastavitelná síla, které se prezentuje radikálním vzhledem,
propracovanou kapotáží a lepšími parametry, je připravena posunout váš zážitek
z jízdy se strojem kategorie Hyper Naked na ještě vyšší úroveň.
Detail:

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

•Agresivní dvojité přední světlomety LED
•Nastavitelné odpružení pro dokonalejší sportovní jízdu
•Systém rychlého řazení (QSS) umožňuje rychlejší řazení nahoru
•Asistenční anti-hoppingová kluzná spojka pro plynulé nájezdy do zatáček
•Tříválcový motor CP3 o objemu 847 ccm s křížovým klikovým hřídelem a
vysokým točivým momentem
•Systém D-Mode pro nastavení charakteristiky motoru
•Zdokonalený a vylepšený přísun výkonu
•Nová žebra chladiče, sací kanály a kapotáž zadní části
•Systém kontroly trakce (TCS) s možností přepínání
•Držák registrační značky namontovaný na kyvnou vidlici
•Lehký hliníkový rám a kyvná vidlice
Datum
vytvoření:
21.1.2019
•obrysová
světla LED

Kompletní výbavu naleznete na

