MT-10

Model: 2019
www.motociclete.com.ro

MT-10: Rază de întuneric
Pret: 13,700 €
Putere. Cuplu. Agilitate. MT-10 este cea pe care ai aşteptat-o. Este de departe cea mai puternică
motocicletă din gama Hyper Naked creată vreodată. Şi a venit vremea să treci la următorul nivel de
întunecime.
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Ai pilotat mult. Aşa că ştii exact ce vrei. Putere
serioasă şi precizie absolută în viraje. Şi
ergonomie naturală, ceea ce înseamnă că poţi
pilota oriunde, pe orice drum. Pilotează Raza
Întunericului cu MT-10.
Propulsată de un motor cu manetoane decalate
la 90 de grade de 998 cmc, modificat pentru
cuplu la turaţii foarte joase spre medii - şi
rulând pe un şasiu Deltabox din aluminiu, uşor,
cu ampatament ultra-scurt, ce oferă o poziţie
de pilotare naturală - MT-10 îţi oferă putere
absolută, împreună cu agilitate de top şi
control total.

• Motor în 4 cilindri „CP4” cu arbore cotit
având manetoanele decalate la 90° şi cuplu din
plin
• Motor, şasiu şi suspensie derivate de la
modelul YZF-R1
• Reglat pentru cuplu puternic, liniar la turaţii
joase spre medii
• YCC-T, D-MODE şi sistem de control al
tracţiunii
• Instrumente LCD multifuncţionale
• Suspensie de înaltă specificaţie, complet
ajustabilă
• Siluetă dinamică, având masa concentrată în
partea anterioară
• Cadru principal Deltabox uşor, din aluminiu
• Frâne de înaltă specificaţie cu ABS şi etriere
montate radial
• Ampatament scurt, de 1400 mm, pentru
agilitate de primă clasă
• Poziţie de pilotare verticală, cu înclinare
înainte
• Ambreiaj A&S şi sistem de schimbare rapidă
(QSS)

Culori
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Specificatii tehnice
Motor

Sasiu

Tip motor
Cadru
4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, Deltabox din aluminiu
4-supape
Cursă faţă
120 mm
Capacitate cilindrică
998cc
Unghi rolă de direcţie
24Âş
Alezaj X Cursă
79.0 mm x 50.9 mm
Traseu
102mm
Compresie
12 : 1
Sistem suspensie faţă
Furci telescopice, Ø43mm
Putere maximă
118.0kW (160.4PS) @ 11500
Sistem suspensie spate
rpm
Basculă, (suspensie de
legătură)
Cuplu maxim
111.0Nm (11.3kg-m) @ 9000
rpm

Cursă spate
120 mm

Sistem de ungere
Carter umed

Frână faţă
discuri duble hidraulice ,
Ø320 mm

Tip ambreiaj
Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere
Electric

Frână spate
mono disc hidraulic, Ø220
mm

Sistem de transmisie
Angrenaj constant, 6-viteze

Anvelopă faţă
120/70 ZR17 M/C (58W)

Transmisie finală
Lanţ

Anvelopă spate
190/55 ZR17 M/C (75W)

Dimensiuni
Lungime totală
2095 mm
Lăţime totală
800 mm
Înălţime totală
1110 mm
Înălţimea scaunelor
825 mm
Baza roţilor
1400 mm
Gardă minimă la sol
130 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de
benzină şi de ulei)
210 kg
Capacitate rezervor carburant
17Litri
Capacitate rezervor ulei
3.9Litri

Fuel consumption
8.0l/100km
CO2 emission
185g/km

Dual Motors, dealer autorizat: Yamaha Motors
Importator oficial: Arai, Putoline, Lazer, Dainese, GoldFren, AGV, Twin Air
Adresa: Soseaua Pipera 48, Bucuresti | Tel: 021-528 0474 / 75 | Mobil: 0722.354.437
Email: info@motociclete.com.ro
--www.motociclete.com.ro | www.bikershop.ro

