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Îmbrăţişaţi întunericul
Alura Părţii Întunecare a Japoniei devine din ce în ce mai
puternică pe zi ce trece. Din ce în ce mai mulţi piloţi îşi
întorc spatele modelelor convenţionale şi trec la una
dintre cele mai palpitante mişcări din motociclism.

Dinamicul MT-03 de la Yamaha reprezintă noul val în
designul motocicletelor. Caracterul sportiv şi versatil se
îmbină cu poziţia de pilotare dreaptă şi dimensiunile
compacte pentru a face din această motocicletă naked şi
uşoară alegerea ideală atât pentru noii motociclişti, cât şi
pentru cei experimentaţi sau pentru cei care trec la un
model superior.

Propulsată de un motor dinamic de 321 cc cu doi cilindri în
paralel şi echipată cu un şasiu cu manevrare uşoară,
această motocicletă vă va face să aşteptaţi cu nerăbdare
următorul drum. MT-03 de la Yamaha. Îndrăzniţi să
îmbrăţişaţi întunericul.

Model din clasa de licenţă A2 cu
ADN-ul dinamic al MT

Motor răcit cu lichid şi cu doi
cilindri bazat pe YZF-R3

Şasiu compact şi uşor derivat din
YZF-R3

Braţ oscilant lung şi suspensie
Monocross

Design dinamic, cu masa
concentrată în partea anterioară

Caroserie descoperită cu stilizare
distinctivă MT

Roţi din aliaj, cu 10 spiţe şi pneu
spate cu secţiune de 140

Înălţime medie a şeii de 780mm
pentru priză bună la sol

Afişaj multifuncţional cu
tahometru analogic

Disc de faţă de 298 mm şi disc de
spate de 220 mm echipate cu ABS

Lampă de poziţie cu LED şi lumină
de poziţie cu LED

Coadă compactă şi subţire
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Pătrundeţi în
întuneric

Folosind tehnologia cea mai recentă a
motorului şi a şasiului de la modelul nostru
YZF-R3, am creat uşoara şi versatila MT-03,
care vine echipată cu aceeaşi stilizare cu masa
concentrată în partea anterioară, similară cu
modelele noastre MT mai mari.

Chiar dacă pilotaţi de curând sau treceţi de la
un model mai mic, MT-03 este construit
pentru piloţi ca dvs., care doresc ca
următoarea lor motocicletă să facă parte din
viaţa lor de zi cu zi.

Motorul de 321cc, răcit cu lichid şi cu doi
cilindri, produce cuplu din plin la turaţie medie
spre mare, pentru o cursă minunată. Această
motocicletă naked din clasa A2 prezintă un
şasiu compact şi o poziţie de pilotare dreaptă
pentru manevrabilitate sportivă şi agilitate
facilă. MT-03 de la Yamaha. Performanţă reală
în fiecare zi.
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Poziţie de pilotare dreaptă cu siluetă cu masa

concentrată în partea anterioară
Dispunerea ergonomică pentru ghidon/şa/suport pentru
picioare pentru modelul MT-03 este proiectată să ofere o
poziţie de pilotare dreaptă, care face din această motocicletă
una dintre cele mai comode şi versatile din clasa sa. Spatele
compact este contrastat de concentraţia de caroserie din
partea frontală pentru a crea o siluetă agresivă, cu masa
concentrată în partea anterioară.

Motor răcit cu lichid şi cu doi cilindri în linie, care oferă un

cuplu pentru pilotare plăcută
Ceea ce propulsează această motocicletă uşoară este un motor de
321 cc cu doi cilindri în linie, dezvoltat pe baza modelului YZF-R3.
Echipată cu pistoane forjate şi cu biele carburate uşoare, acest
motor compact şi uşor produce cuplu din plin la turaţie medie spre
mare, pentru pilotare plăcută în diferite condiţii.

Cadru compact şi uşor
Produs din tubulatură de oţel de 35 mm şi având mânere de
susţinere superioare distanţate, motorul este fixat în patru puncte
de cadrul compact al modelului MT-03 pentru a crea o structură
uşoară şi rezistentă. Pentru o bună stabilitate în linie dreaptă, şasiul
derivat de la modelul YZF-R3 foloseşte un braţ oscilant lung şi
asimetric, de 573 mm, fixat direct pe suspensia Monocross.

Roţi din aluminiu, cu 10 spiţe şi pneu spate de 140
Pentru un echilibru optim între putere şi rigiditate, MT-03 este echipată
cu roţi din aluminiu de 17 ţoli, cu 10 spiţe, care menţin greutatea
nesuspendată la un nivel redus, pentru a oferi pilotului o suspensie cu
reacţii prompte şi manevrare agilă şi uşoară. Dezvoltat pe baza
modelului YZF-R3, aceste roţi folosesc un pneu faţă de 110/70-17 şi un
pneu spate de 140/70-127.

Înălţimea şeii de 780mm oferă priză bună la sol
Cadrul compact şi tubular este proiectat astfel încât să ofere
manevrare uşoară şi un nivel înalt de control. Pentru a obţine o priză
bună la sol, şaua pilotului are o înălţime moderată de 780 mm, în
timp ce şaua pasagerului este prevăzută cu mânere de susţinere din
aluminiu, pentru un plus de confort.

Instrumente multifuncţionale
Panoul de instrumente multifuncţional şi elegant dispune de un afişaj
uşor vizibil, cu tahometru analogic în partea stângă şi vitezometru
digital în partea dreaptă, lângă indicatorul de poziţie a treptei de viteză.
Afişajul cuprinzător include un indicator de nivel al combustibilului, un
indicator de temperatură a apei, un ceas, două totalizatoare şi un
indicator pentru schimbul de ulei.
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Motor MT-03
Tip motor Răcit cu lichid, 4 timpi, DOHC, 4-supape

Capacitate cilindrică 321 cmÂł

Alezaj X Cursă 68,0 mm x 44,1 mm

Compresie 11,2 : 1

Putere maximă 30,9 kW  (42,0PS) @  10.750  rpm

Varianta cu putere limitată nu e disponibil

Cuplu maxim 29,6 Nm  3,0 kgf+m)  @  9.000  rpm

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption nu e disponibil

CO2 emission nu e disponibil

Şasiu MT-03
Cadru Diamant

Cursă faţă 130 mm

Unghi rolă de direcţie 25Âş

Traseu 95 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice, Ø 41,0 mm tub interior

Sistem suspensie spate Basculă

Cursă spate 125 mm

Frână faţă mono disc hidraulic , Ø 298 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 220 mm

Anvelopă faţă 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Anvelopă spate 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Observaţie EU4 compliant

Dimensiuni MT-03
Lungime totală 2.090 mm

Lăţime totală 745 mm

Înălţime totală 1.035 mm

Înălţimea scaunelor 780 mm

Baza roţilor 1.380 mm

Gardă minimă la sol 160 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

168 kg

Capacitate rezervor carburant 14 L

Capacitate rezervor ulei 2,4 L



Culori 
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Night Fluo Yamaha Blue Midnight Black

 

Suport spate Capac complet de
radiator

Apărătoare de lanţ Suport pentru
plăcuţa de
înmatriculare

Kit de prelungire a
bazei cricului
lateral

Consolă de
montare universală
pentru cutiile de
bagaje destinate
deplasărilor în oraş

Pentru toate MT-03 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Tehnicienii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dvs. Yamaha. Din acest motiv, Yamaha vă recomandă călduros să vizitaţi un dealer oficial Yamaha, pentru

toate nevoile dvs. de service.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama noastră de

produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomandă să utilizaţi Yamalube®, gama noastră de lubrifianţi de înaltă

tehnologie - forţa vitală a motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a lucra eficient, indiferent unde

călătoriţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de echipament de pilotaj inovator, de înaltă calitate,

conceput pentru a vă păstra confortul şi a vă proteja. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte

comodă. Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha MT-03 pe telefonul dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


