
Puterea de a prelua
controlul
Acest Hyper Naked năucitor a fost conceput pentru a

depăşi limitele. Mai agilă, mai rapidă şi mai agresivă, este

una dintre cele mai reprezentative şi impresionante

motociclete din prezent.

Cu aspectul său dinamic cu faruri duble, motorul

so sticat şi tehnologia şasiului, cu stilul său radical, MT-

09 este concepută pentru a vă oferi performanţă

palpitantă şi control total.

Furcile faţă complet ajustabile precum şi Sistemul de

schimbare rapidă şi ambreiajul de tip „asistenţă şi

alunecare” înseamnă că puteţi rula mai rapid şi în forţă. Iar

performanţa reglabilă cu D-Mode şi TCS comutabil vă

oferă posibilitatea unei experienţe îmbunătăţite cu acest

Hyper Naked cu 3 cilindri.

Sistem comutabil de control al

tracţiunii (TCS)

Faruri frontale duble, agresive, cu LED-

uri

Suspensie reglabilă pentru pilotare

sportivă îmbunătăţită

Sistemul de schimbare rapidă (QSS)

oferă o schimbare mai rapidă în

treapta superioară

Ambreiaj tip „asistenţă ş i anti-

hopping” pentru o intrare mai stabilă

în viraje

Motor CP3 de 847 cmc, cu arbore

cotit având manetoanele decalate la

90°, cu 3 cilindri în linie ş i cuplu

puternic

Funcţionare reglabilă a motorului prin

intermediul D-Mode

Caracteristici de putere regândite ş i
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Faruri frontale duble, agresive,
cu LED-uri

MT-09 este echipată cu un sistem de

faruri frontale duble cu aspect agresiv

care îi oferă acestui Hyper Naked de

succes o privire ameninţătoare. Inspirate

de legendara MT-10, farurile frontale

duble, înclinate sunt echipate cu patru

becuri cu LED-uri, însoţite de lumini de

poziţie duble cu LED-uri.

Furci complet ajustabile

Furcile frontale inversate de 41 mm ale

motocicletei au fost semni cativ

îmbunătăţite prin adăugarea funcţiei de

amortizare în compresie, conferindu-i MT-

09 un potenţial sportiv şi mai mare.

Pentru o performanţă îmbunătăţită a

suspensiei şi pentru un interval mai vast

de reglare, funcţiile au fost separate şi

astfel amortizarea în compresie se a ă pe

furca frontală din dreapta, iar amortizarea

în revenire în piciorul stâng.

Sistem de schimbare rapidă /
Ambreiaj A&S

Sistemul de schimbare rapidă (QSS) de tip

YZF-R1 asigură trecerea mai rapidă şi

uniformă la trepte superioare şi vă permite

să obţineţi cele mai bune rezultate ale

cuplului brut şi liniar al MT-09. Această

Hyper Naked dinamică este echipată şi cu

ambreiaj A&S care asigură o stabilitate

îmbunătăţită a şasiului la trecerea rapidă

într-o treaptă inferioară înainte de a vira.

Motor CP3, cu cuplu puternic,
conform UE4

Odată ce aţi experimentat motorul „CP3”

de 847 cmc în 3 cilindri, cu arbore cotit

având manetoanele decalate la 90° al

motocicletei MT-09, veţi deveni dependent

de furnizarea instantă de cuplu brut şi

liniar speci c celei mai senzaţionale

motociclete din categorie. Motorul

dispune de caracteristici de putere

regândite şi îmbunătăţite şi respectă în

totalitate cerinţele EU4.

Tehnologie de control
electronic

Tehnologia avansată bazată pe control

electronic a MT-09 este pregătită să

adapteze motocicleta la diverse situaţii de

pilotare şi suprafeţe de drum. Funcţia D-

Mode cu trei opţiuni vă permite să ajustaţi

puterea motorului de la temperată la

agresivă, iar sistemul de control al

tracţiunii (TCS) şi ABS-ul intervin în caz de

necesitate pentru a vă permite să atingeţi

niveluri ridicate de control.

Suport pentru plăcuţa de
înmatriculare montat pe braţ
oscilant

Capătul posterior al MT-09 are un nou

aspect graţie utilizării unui suport pentru

plăcuţa de înmatriculare montat pe braţ

oscilant ce dispune de un montant din

aluminiu cu o singură faţă. Îmbunătăţirea

capătului posterior a fost întregită printr-o

lampă posterioară cu LED-uri şi o capotă

posterioară restilizată pentru a accentua

aspectul uşor şi agil al motocicletei.
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Motor

Tip motor 3-cilindri;4 timpi;Răcit cu lichid;DOHC;4-supape
Capacitate cilindrică 847 cmÂł
Alezaj X Cursă 78.0 mm x 59.1 mm
Compresie 11.5 : 1
Putere maximă 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Varianta cu putere limitată e disponibil
Cuplu maxim 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed;Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant;6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km
Carburator
Şasiu

Cadru Diamant
Cursă faţă 137 mm
Unghi rolă de direcţie 25Âş
Traseu 103mm
Sistem suspensie faţă Furci telescopice
Sistem suspensie spate Basculă;(suspensie tip braţ)
Cursă spate 130 mm
Frână faţă discuri duble hidraulice , Ø298 mm
Frână spate mono disc hidraulic, Ø245 mm
Anvelopă faţă 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Anvelopă spate 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)
Observaţie
Track
Dimensiuni

Lungime totală 2,075 mm
Lăţime totală 815 mm
Înălţime totală 1,120 mm
Înălţimea scaunelor 820 mm
Baza roţilor 1,440 mm
Gardă minimă la sol 135 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 193 kg
Capacitate rezervor carburant 14L
Capacitate rezervor ulei 3.4L
Observaţie
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Purtaţi tot timpul o cască, ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie. Yamaha vă

încurajează să conduceţi în siguranţă şi să respectaţi participanţii la tra c şi mediul

înconjurător. Imaginile din broşură sunt ale unor piloţi profesionişti care conduc în condiţii

controlate. Speci caţiile şi înfăţişarea produselor Yamaha din aceste imagini sunt supuse

modi cării fără o noti care prealabilă şi ele pot diferi în funcţie de anumite cerinţe şi

condiţii. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi un dealer Yamaha.
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