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EN SKÆRPET  

Den tredje generation af Yamaha’s populære MT-07 er  
landet. Motoren er opdateret til Euro 5-emissionskravene,  
kørestillingen passer nu grandvoksne kørere bedre, og  
den velafbalancerede affjedring bakkes nu op af et skarpere  
udseende samt  moderne LED-lygter og -blinklys.

SÆLLERT
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Det kompakte multifunktionsdisplay  
har blandt andet ur, gearindikator,  
trip- og omdrejningstæller.

Fronten har fået et helt nyt design  
med LED-forlygter, der giver et bedre  
lysbillede og et skarpere look.

Prøvekørsel Yamaha MT-07

Euro 5-kompatibel twin på 690 kubik med crossplane-teknik.  
Altså en 270-graders krumtap, der giver et lineært moment.

Opdateringerne
Hvad adskiller egentlig MT-07 årgang 2021 fra forgængeren? Det 
mere kompakte design giver en fornemmelse af bedre kvalitet. 
Euro 5-motoren har en mere lineær effektudvikling og en bedre 
sound – og trods forandringerne er det lykkedes Yamaha at holde 
vægtforøgelsen nede på blot et enkelt kilo.

En af de tekniske opdateringer, som MT-07 begunstiges med til 
2021, er blandt andet større bremseskiver. Bag har den en ny 245 

mm-skive, mens forhjulets skiver er vokset fra 282 mm til 298 mm. 
Sammen med den nye generation af Michelin’s Road 5-dæk, giver 
opdateringen bedre bremseevne og klarere føling med både brem-
ser og vejgreb, især på våd asfalt. Styret er nu et 32 mm bredere i 
aluminium, der både giver en mere behagelig kørestilling og gør det 
lettere at manøvrere ved lave hastigheder. Øverste gaffelbro har og-
så fået et lidt andet design, mens de sorte bremse- og koblingsgreb 
er med til at give et renere look. Det nye, lette LCD-display er mere 
moderne og giver køreren et klarere overblik over triptæller, omdrej-
ningstæller, gearindikator, ur, brændstof- og temperaturmåler. Køre-
ren skifter let mellem menuerne med en knap på styret. Bakspejle og 
forlygter deles nu med storebror MT-09, og den nye LED-forlygte gi-
ver et bedre og bredere lysbillede. Der er også mere kompakte og 
stilfulde LED-blinklys for og bag.

Yamaha MT-07 behøver egentlig 
ikke nogen nærmere præsenta-
tion. Stort set alle, der kører mo-
torcykel, kender den. Ikke er så 

underligt, når man tænker på, at der siden 
lanceringen i 2014 er solgt over 125.000 ek-
semplarer, hvilket er næsten dobbelt så 
mange som nærmeste konkurrent. Dette 
gør MT-07 til den bedst sælgende motor-
cykel i klassen. Til 2021 har den fået et læn-
ge ventet facelift og en opgradering.

En negativ covid19-test og to flyveture 
senere har jeg vinteren i Danmark og er nu i 
det solbeskinnede Frankrig, nærmere be-
tegnet Marseille. Jeg er spændt på, hvad Ya-
maha har at byde på til den nye version af 
deres populære MT-07, og efter aftenens 
pressekonference har jeg relativt høje for-
ventninger. Det lyder som om, Yamaha er 
på rette spor.

Gruppen mødes tidligt næste morgen 
uden for hotellet, hvor vi hver får tildelt en 
motorcykel. Ved første øjekast ser den nye 
MT-07 lidt mere solid og sporty ud end sin 
forgænger med den nye, større tank og 
LED-forlygte. 

Forlygten medvirker stærkt til et mere 
aggressivt indtryk, men når det gælder de 
nye lygter, er køberne delt i to lejre: Man el-
sker dem – eller hader dem. Personligt kan 
jeg godt lide det nye look.

Det er nu tid til at hoppe ombord, køre 
ud gennem byen og længere op i bjergene. 
MT-07’eren har en lav sædehøjde på 805 
mm, hvilket betyder, at jeg komfortabelt 
kan nå jorden med begge fødder. Jeg slip-
per for at balancere motorcyklen på mine 
tæer, som jeg normalt må gøre. 

Morgentrafikken er i fuld gang, og MT-
07 er så åleglat som altid gennem tæt by-
trafik. Den blide motorgang gør den beha-
gelig at køre, og den lave vægt gør den let 
at håndtere i svingene. Desværre er gasre-
sponsen stadig lidt rykkende, når man tril-
ler, ligesom på tidligere modeller. Men med 
lidt flere omdrejninger og lidt filen på kob-
ling glider det fint, og den er meget velaf-
balanceret ved lav fart, så det er forståeligt, 
at så mange køreskoler benytter sig af den.

Vi kommer så småt ud af byen, og kan 
derfor give den lidt mere gas. Det er mange 
år siden, jeg har kørt en MT-07, og jeg er 
overrasket over, at den trækker så godt, 
selvom den føltes så mild i bytrafikken. 

Jeg kan dog ikke undgå at lægge mær-
ke til, at når tempoet stiger, er affjedringen, 
der ellers skulle være blevet forbedret, sta-
dig alt for blød, selv for mig, der er ret lille 
og let. Heldigvis er affjedringen fra Kayaba 
dog justerbar.

Vi er kommet ud af byen, og nu går tu-
ren ad snoede veje op i bjergene, hvor MT-
07’eren virkelig trives, og det for alvor bliver 
sjovt! Vejene varierer med både lange, fe-
jende og virkelig snævre kurver, der hurtigt 
spidser til, men Yamaha’en er smidig som 
en kat og kan hurtigt justere linien midt i et 
sving, hvis det er nødvendigt. 

Den lader sig ubesværet kaste rundt i 
kurverne, og den reagerer hurtigt på input. 
De nye, større bremser giver en sikker for-
nemmelse ved virkelig hårde opbremsning 
ligeud, og Michelin Road 5-dækkene, som 
modellen leveres med, kan jeg stole på 
gennem hele testkørslen. MT-07 havde i for-
vejen fuldt ud tilfredsstillende bremser, 

2 2    2 / 2 0 2 1



men de større skiver på forhjulet giver eks-
tra bremsekraft. Og heldigvis uden at brem-
sen bider for pludseligt. 

Her er en jævn og forudsigelig bremse-
effekt, som heller ikke forskrækker Yama-
ha’ens yngre målgruppe. Bliver opbrems-
ningen for hård, griber ABS’en blidt, men ef-
fektivt, ind og får styr på situationen. 

De næsten tomme veje oppe i bjergene 
giver også plads til lidt friskere kørsel, og 
der bliver du ikke skuffet: Forhjulet løfter 
sig under acceleration, og smilebåndet må 
på arbejde mere end én gang. Der er rige-
ligt til at tilfredsstille det indre legebarn.

Efter dagens tur, der finder sted fra tid-
lig morgen til lidt ud på eftermiddagen, kan 

jeg konstatere, at jeg ikke er spor træt i 
kroppen. Den behagelige kørestilling og 
sædet får det til at føles, som om jeg uden 
problemer kunne køre et par timer mere.

Det er helt forståeligt, at denne lille/sto-
re motorcykel er blevet så populær, for MT-
07 er perfekt til begyndere, der skal bruge 
en 2-hjuler, der er nem at køre og giver 
tryghed. Men samtidig har mere erfarne kø-
rere, der ønsker at udfordre deres motorcy-
kel en smule, rigeligt med både accelerati-
on og bremsekraft. 

Til den pris får du enormt meget motor-
cykel og køreglæde for pengene. 

Kørestillingen er afslappet, men alligevel let sportslig, hvilket passer fint både i byen og ude på bjergvejene. 

De originalmonterede Miche-
lin Road 5 var tillidsvækkende 
gennem  hele prøvekørslen.

Tekst: Sophie West 
sophie@bike.se

Foto: Yamaha

-konklusion
Det er ikke tilfældigt, at MT-07 har været 
Danmarks mest solgte motorcykel siden 
lanceringen. Den byder på en uovervin-
delig kombination af præstationer og 
pris. Men den har også et moderne udse-
ende, som tiltaler den yngre, nye genera-
tion af motorcyklister. MT-07 frister des-
uden med en god portion køreglæde, og 
at kvaliteten er i top, sås i vores 50.000 
km-test, hvor Yamaha’en strøg til tops.
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Yamaha MT-07
Motor
Vandkølet 2-cylindret 4-takts rækkemotor, 1 balance-
aksel, 2 overliggende, kædetrukne knastaksler, 4 ven-
tiler pr. cylinder, slæbearme, vådsumpsmøring, 2 stk. 
38 mm spjældhuse, katalysator, 410 W-generator, 12 
V/9 Ah-batteri, mekanisk aktiveret flerpladet kobling 
i oliebad, 6 trins gearkasse, kædetræk.
Boring x slaglængde 80,0 x 68,6 mm 
Slagvolumen 690 cm³ 
Kompression 11,5:1
Effekt 54,0 kW (73,4 hk) ved 8750 o/m 
 (A2: 35 kW, 47 hk) 
Maks. moment 67 Nm ved 6500 o/m

Stel+affjedring
Rørgitterramme i stål, medbærende motor, Ø 41 mm 
teleskopgaffel, svinggaffel i stål, monodæmper med 

progressivt link, justerbar fjederforspænding og re-
turdæmpning, 2 stk. 298 mm skiver for, fast montere-
de 4-pot calipere, 245 mm skive bag, flydende 1-pot 
caliper.
Fælge i støbt aluminium 3,50 x 17, 5,50 x 17 
Dæk 120/70 R17, 180/55 R17
Mål+vægt
Akselafstand 1400 mm, kronrørsvinkel 65,5°, efterløb 
90 mm, fjedervandring for/bag 130/130 mm, sæde-
højde 805 mm, fuldtanket vægt 184 kg, tilladt total-
vægt 355 kg, tankvolumen 14,0 liter.

Garanti 5 år
Farver Grå, blå, sort
Pris 84.990 kr.

Stilrene og kompakte LED-blinklys  
er med til at give den nye MT-07  
et mere moderne look.

Større bremseskiver og Michelin Road 
5-dæk forbedrer både bremsekraft  
og vejgreb – selv i vådt føre.

Et mere kompakt og slankt design giver 
MT-07 et løft og får motorcyklen til at  
føles som et kvalitetsprodukt.

Prøvekørsel Yamaha MT-07
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Et kig på 
 konkurrenterne
Mellemklassen er rigtig interessant, med 
 gode præstationer, rimelige priser og sidst 
men ikke mindst – lækre designs. Her er fire 
alternativer til en MT-07.

Kawasaki Z 650 Honda CB 650 R

Triumph Trident 660Suzuki SV 650 

Data: 2-cylindret rækkemotor, 68 hk, 649 cm³, vægt 
188 kg, 0-100 km/t 3,9 sek., topfart 193 km/t, 
 forbrug 24,4 km/l, pris 89.990 kr.

Data: 4-cylindret rækkemotor, 95 hk, 649 cm³, vægt 
202 kg, 0-100 km/t 3,6 sek., topfart 197 km/t, 
 forbrug 20,4 km/l,  pris 99.995 kr.

Data: 3-cylindret rækkemotor, 81 hk, 660 cm³, vægt 
189 kg, topfart 215 km/t,  forbrug 25,0 km/l, pris 
96.999 kr.

Data: 2-cylindret 90-graders V-motor, 76 hk, 645 
cm³, vægt 199 kg, 0-100 km/t 3,9 sek., topfart 205 
km/t, forbrug 25,6 km/l, pris 76.999 kr.

Hvis man kigger på størrelse og opbyg-
ning, kan Yamaha MT-07 klassificeres i 

de ”lette mellemklasse”, som faktisk bedst 
beskrives som ”klassen, hvor du får mest 
for pengene”. Yamaha’s kompakte MT-07 
har længe sat standarden i klassen. I mod-
sætning til MT-07 har Kawasaki Z 650 en 
traditionel krumtapforskydning på 180 
grader (Yamaha: 270 grader), hvilket giver 
en jævnere motorgang. Også her er ud-
styret og prisen i orden. Suzuki SV 650 er 
primært defineret af sin elegante tidløs-
hed, stabile affjedring og herlige V2-mo-
tor. Triumph Trident har en lækker, 3-cylin-
dret motor og en masse teknologi, mens 
den 4-cylindrede Honda koster lidt mere, 
men også har en helt anden karakter med 
sin omdrejningsvillige motor.

MT-07’eren er smidig som en kat,  
og det er let at korrigere den valgte  
linie midt i et sving, hvis det er nød- 
vendigt. Ganske ubesværet kan man  
kaste den rundt i kurverne.
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