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Podajte se v temo
Sile temne plati Japonske nikoli ne mirujejo. Naš
ekskluzivni MT-09 SP je najnovejši model Hyper Naked, ki
se pridružuje Yamahinim najbolj prodajanim modelom. To
je vrhunski 3-valjni model MT, saj ima najboljše
specifikacije in barve po navdihu dirkalnikov.

Model MT-09 SP, ki je opremljen s popolnoma
prilagodljivim zadnjim blažilnikom Öhlins, bo ponesel
vodljivost modelov Hyper Naked v povsem nov svet.
Njegova posebna oprema vključuje prilagodljive vilice in
črne instrumente s črnimi gumbi na krmilu ter modra
kolesa in sedež z modrimi šivi.

Ta visokozmogljiv motor v slogu "naked" je srebrno modre
karbonske barve po navdihu modela MT-10 SP in
predstavlja res dobro kupčijo. MT-09 SP: Podajte se v
temo.

Zadnje vzmetenje Öhlins z
daljinskim nastavljanjem

Ekskluzivna srebrno modra
karbonska barva

Sistem za hitro prestavljanje (QSS)
omogoča hitrejše prestavljanje v
višjo prestavo

Zmogljivo okretno upravljanje

Dinamični slog, agresivne dvojne
sprednje LED-luči

847 cm3 agregat CP3 z glavno
gredjo z zamikom s 3 valji z
visokim navorom

Popolnoma prilagodljive sprednje
vilice

Drsna sklopka za lažji vstop v zavoj

Sistem za preprečevanje zdrsa
koles (TCS) in D-MODE

Nosilec registrske tablice,
nameščen na nihajno roko

Lahek aluminijast okvir in nihajna
roka

Pozicijske LED-luči
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Podajte se v temo. In
prevzemite popoln

nadzor.

Ta osupljiv model Hyper Naked je zasnovan, da
preizkušate svoje meje. Odzivnejši, hitrejši in
agresivnejši – eden trenutno najbolj ikonskih
in vznemirljivih motornih koles.

Z dinamično zasnovo dvojnih luči ter dovršeno
tehnologijo agregata in šasije je model MT-09
SP z radikalno zasnovo izdelan, da zagotavlja
razburljivo vožnjo s popolnim nadzorom.

Popolnoma prilagodljive sprednje vilice, zadnji
blažilnik Öhlins, hitro prestavljanje in drsna
sklopka poskrbijo za zanesljivo in hitro vožnjo.
Zmogljivost, ki je nastavljiva s sistemom D-
MODE, in preklopni sistem za preprečevanje
zdrsa koles omogočata, da lahko ta 3-valjni
model Hyper Naked ponesete na višjo raven.
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Zadnji blažilnik Öhlins in prilagodljive vilice
MT-09 SP zagotavlja natančno krmiljenje z vrhunskim
popolnoma prilagodljivim zadnjim blažilnikom Öhlins, ki je
opremljen z daljinskim upravljalnikom za hitro in enostavno
nastavljanje šasije. Zlato obarvane prilagodljive vilice
omogočajo natančno nastavitev povratnega blaženja in
stiskanja za še večji nadzor.

Ekskluzivna barvna kombinacija
Vrhunsko specifikacijo modela MT-09 SP še dodatno poudari
ekskluzivna srebrno modra karbonska barvna kombinacija, ki jo je
navdihnil naš vodilni model MT-10 SP. Med druge posebne
lastnosti spadajo modra 10-kraka platišča z grafiko SP, črni
instrumenti in črni gumbi na krmilu ter edinstven sedež z modrimi
šivi.

Agresivne dvojne LED-luči
Model MT-09 SP se ponaša z agresivnimi dvodelnimi lučmi, ki na
najbolj prodajanemu modelu Hyper Naked ustvarjajo še bolj preteč
videz. Vodilni model MT-10 SP je bil navdih za poševne dvojne LED-
luči, ki so opremljene s štirimi LED-sijalkami, dopolnjujejo pa jih dve
pozicijski LED-luči.

Sistem za hitro prestavljanje/drsna sklopka
Sistem za hitro prestavljanje (QSS) zagotavlja lažje in hitrejše
prestavljanje v višje prestave in omogoča, da kar najbolj izkoristite surov
in linearni navor modela MT-09 SP. Dinamični model Hyper Naked ima
vgrajeno tudi drsno sklopko, ki izboljšani šasiji zagotavlja stabilnost pri
hitrem prestavljanju v nižjo prestavo pred zavijanjem.

3-valjni agregat CP3 s prostornino 847 cm3 in visokim

navorom
Ko boste enkrat preizkusili 3-valjni agregat CP3 z glavno gredjo z
zamikom in s prostornino 847 cm3, vas bo model MT-09 SP zasvojil s
svojim takojšnjim surovim in linearnim navorom, zaradi česar je to
najbolj vznemirljiv motor v svojem razredu. Agregat ima izpopolnjene
in izboljšane zmogljivosti ter je popolnoma v skladu z EU4.

Tehnologija elektronskega nadzora
Napredna tehnologija elektronskega nadzora modela MT-09 SP je
pripravljena na prilagajanje različnim voznim razmeram in cestnim
površinam. 3-stopenjska funkcija D-MODE omogoča nastavitev
zmogljivosti agregata od nizke do agresivne, sistema za preprečevanje
zdrsa koles (TCS) in ABS pa posredujeta, ko je potrebno, da dosežete
večji nadzor.
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Agregat MT-09 SP
Tip agregata 3- valjni, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 847 cm³

Vrtina x gib 78,0 mm x 59,1 mm

Kompresijsko razmerje 11,5 : 1

Maksimalna moč 84,6 kW  (115PS) @  10.000  obr/min

Različica z omejeno močjo N/A

Maksimalen navor 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8.500  obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Veriga

Poraba goriva 5,5 l/100km

CO2 emission 127 g/km

Šasija MT-09 SP
Okvir Diamant

Hod prednjega vzmetenja 137 mm

Kot vilice 25º

Predtek N/A

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice

Sistem zadnjega vzmetenja Coil spring/Gas-hydraulic damper

Hod zadnjega vzmetenja 130 mm

Prednja zavora Hidravlični dvojni disk, Ø 298 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 245 mm

Prednja pnevmatika 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Zadnja pnevmatika 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimenzije MT-09 SP
Skupna dolžina 2.075 mm

Skupna širina 815 mm

Skupna višina 1.120 mm

Višina sedeža 820 mm

Medosna razdalja 1.440 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 135 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

193 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

14 L

Prostornina rezervoarja za olje 3,4 L



Barve 
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Silver Blu Carbon
Izbrani dodatki

Izpušni sistem "Full
System" z
dušilnikom iz
titana

Katalizator Kovinska zavorna
ročica

Mehanizem za
nastavitev krmila

Zaščita verige Pokrov hladilnika

Za ogled vseh MT-09 SP dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo za zagotavljanje najboljših storitev in

nasvetov za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha

prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®, ki poskrbijo za poskočnost Yamahinih

motorjev. Yamahini agregati so zasnovani tako, da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne in inovativne opreme, ki vam

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha MT-09 SP z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


