Yamaha MT-09 vence o Guidão de Ouro como melhor naked
Modelo tricilindrico foi premiado em votação realizada pelos eleitores da revista
Moto Action

  
São Paulo, 28 de maio de 2015 – O estilo único da Yamaha MT-09, que mistura
elementos de naked e motard, garantiu ao modelo o prêmio Guidão de Ouro na categoria
naked. Realizada pela Adrenal Editora, que publica as revistas Moto Action e Dirt Action, a
premiação contabilizou votos de 30 mil leitores para escolher as melhores motocicletas em
oito categorias. A cerimônia de entrega ocorreu na noite da última quarta-feira (27) no Bar
Brahma Aero Clube em São Paulo (SP).  
  
Integrante da família Master of Torque, a MT-09 é equipada com o potente motor de três
cilindros em linha de 847 cm³, que traz a tecnologia crossplane, herdada diretamente da
MotoGP. Capaz de gerar 115 cv de potência máxima e até 8,92 kgf.m de torque, seu
propulsor se destaca pela linearidade. Versátil, a MT-09 ainda oferece muita força em baixas
e médias rotações, podendo ser desfrutada no dia-a-dia da cidade ou em estradas mais
sinuosas, integrando agilidade e esportividade. Disponível no Brasil desde o final de 2014, a
motocicleta, que traz freios ABS de série, pode ser encontrada nas concessionárias Yamaha
nas cores Matt Grey (Cinza Fosco), com preço público sugerido de R$ 35.990,00, além de
dois tons especiais: Deep Armor (Roxo Metálico), e Blazing Orange (Laranja Metálico), que
trazem garfos dianteiros na cor dourada, faixa exclusiva no tanque com o logo “MT”, e
emblema “Yamaha” em alto relevo, pelo preço público sugerido de R$ 36.590,00.

Sobre  a  Yamaha  do  Brasil  
A  marca  dos  três  diapasões  –  menção  ao  conhecido  escudo  com  três  diapasões  sobrepostos,  se  
estabeleceu  no  Brasil  em  1970  com  a  Yamaha  Motor  do  Brasil  Ltda.  Foi  a  primeira  fabricante  de  
motocicletas   a   se   instalar   efetivamente   no   País.   Já   em   outubro   de   1974   passou   a   produzir   em  
Guarulhos,  São  Paulo,  o  primeiro  modelo  nacional,  a  Yamaha  RD  50.  Em  1985  se  estabelece  em  
Manaus,  Amazonas  com  uma  segunda  unidade  fabril,  a  Yamaha  Motor  da  Amazônia  Ltda.  Hoje  são  
25   diferentes   versões   e   20   modelos   de   motocicletas,   07   ATV´s   (quadriciclos),   09   WaveRunner  
(veículos  aquáticos),  20  modelos  de  motores  de  popa  e  uma  Rede  com  mais  de  450  concessionárias  
e  pontos  de  venda  autorizados  e  capacitados  no  atendimento  e  serviços  com  qualidade.  O  Grupo  
Yamaha   Motor   no   Brasil   é   constituído   por   sete   empresas,   como   a   Yamaha   Motor   do   Brasil   Ltda,  
Yamaha  Motor  da  Amazônia  Ltda,  Banco  Yamaha  Motor  do  Brasil  S/A,  Yamaha  Administradora  de  
Consórcio  Ltda,  Yamaha  Motor  do  Brasil  Corretora  de  Seguros  Ltda,  Yamaha  Motor  Componentes  
da  Amazônia  Ltda  e  Yamaha  Motor  do  Brasil  Serviços  e  Participações  Ltda.  Fazem  parte  do  grupo  
também  às  filiais  Yamaha  Motor  del  Peru  S/A,  Yamaha  Motor  Uruguai  S/A  e  Yamaha  Motor  Argentina  
S/A.  A  Yamaha  do  Brasil  é  um  importante  polo  produtor  e  exportador  para  grupos  seletos  e  exigentes  
como,   Europa,   Estados   Unidos,   Canadá,   Japão,   Oceania   e   Mercosul.   Para   mais   informações,  
acessewww.yamaha-motor.com.br,  www.facebook.com/yamahamotorbrasil  ou  

www.twitter.com/yamahamotorbra  
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