MT-09 SP

Challenge the
Darkness
In 2013 veranderde Yamaha het landschap van de
motorwereld met de introductie van de originele MT-09.
Met zijn sterke nadruk op lineair koppel, lichtgewicht
wendbaarheid en brute pure uitstraling, was de
motor ets meteen een succes. In het volgende
decennium groeide het MT Hyper Naked-assortiment
snel en om de line-up compleet te maken, werd het
exclusieve SP-model gecreëerd.
Met een geheel nieuwe motor, chassis en kuipwerk,
naast elektronische rijhulpmiddelen die de beste in hun
klasse zijn, vertegenwoordigt de MT-09 een enorme
sprong voorwaarts voor de Hyper Naked-rijder. Nooit
eerder was een fabrikant in staat om zo'n uitgekiend
pakket voor zo'n concurrerende prijs aan te bieden.
Yamaha zag in dat sommige rijders op zoek zijn naar de
ultieme speci caties en ontwikkelde daarom de
exclusieve nieuwe MT-09 SP. De Icon Performance-

Speciale SP-kleuren
Cruisecontrolsysteem
Hoogwaardige volledig instelbare
wielophanging
Dubbelgestikt zadel
Swingarm afgewerkt met
geanodiseerd geborsteld aluminium
6-assige IMU en hellingshoekgevoelige
rijhulpmiddelen
3,5-inch TFT-kleurendisplay
Compacte, bifunctionele LED-koplamp
Quick Shift Systeem (QSS)
Lichtgewicht Spin Forged-velgen
EU5 889 cc CP3-motor
Voorrem met radiale hoofdcilinder
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De speciale kleuren van de SP verwijzen

De elektronische hulpmiddelen van de SP
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Dubbelgestikt zadel
Het stijlvolle contrasterende stiksel
verbetert de look-and-feel van de
motor ets. Zodra je erop stapt, voelt het
alsof de motor ets perfect past. De
vormen van onderdelen zoals de
brandstoftank en het zadel zijn ver jnd
door middel van herhaalde Kanno Hyoka
(evaluatie van motorprestaties op basis
van de percepties en feedback van
testrijders) om je het gevoel te geven één
te zijn met de machine.

Swingarm afgewerkt met
geanodiseerd geborsteld
aluminium
De swingarm is afgewerkt met
geanodiseerd geborsteld aluminium om
zowel de kwaliteit als de look-and-feel te
verbeteren. Samen met de Crystal
Graphite-afwerking van het frame brengt
dit de pure mechanische schoonheid van
het compacte aluminium chassis van de
MT-09 SP naar voren om elke eigenaar van
deze motor een gevoel van trots te geven.

6-assige IMU en
hellingshoekgevoelige
rijhulpmiddelen
De nieuwe 6-assige IMU, een
doorontwikkeling van de R1, regelt de
hightech hulpmiddelen voor de bestuurder
van de MT-09, met onder meer een
hellingshoekgevoelig Traction Control
System (R1) met 3 modi, een Slide Control
System (SCS), plus voor het voorwiel het
LIFt Control System (LIF) en het Brake
Control (BC) systeem. Met deze
elektronische regeltechnologie die de beste
in zijn klasse is, geeft de gloednieuwe MT09 SP je ultieme controle voor verschillende
typen weer en ondergrond.

MT-09 SP
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Brandstofverbruik
CO2 emission
Carburator

Chassis
Type chassis
Balhoofdhoek
Naloop
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor
Veerweg, achter

Vloeistofgekoeld;4-takt;4-kleppen;3-cilinder;DOHC
889 cc
78,0 × 62,1 mm
11.5 : 1
87,5 kW (119,0 pk) bij 10.000 tpm
93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm
Wet sump
Nat;meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
5.0 L/100km
116 g/km
Brandsto njectie

Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Diamantvormig
25º
108 mm
Upside-down voorvork
Achterbrug;(Link-type veersysteem)
130 mm
122 mm
Hydraulisch remsysteem met twee remschijven, Ø
298 mm
Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 245
mm
120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank
Motorolie hoeveelheid

2.090 mm
795 mm
1.190 mm
825 mm
1.430 mm
140 mm
190 kg
14 liter
3,5 liter

Remmen, voor
Remmen, achter

MT-09 SP
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn
professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een
afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha
producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot
de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van
producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en
accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen
van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan
deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

