R3

Изключително лек
суперспортен модел
Всеки модел от серия R на Yamaha е проектиран и
произведен, за да ви осигурява вълнуващо каране всеки
път. Съвсем простичко, тези суперспортни мотоциклети
са изградени без никакви компромиси, за да можете да
изживеете чистата емоция от карането.
Вдъхновен както от мотоциклета YZR-M1 MotoGP®, така
и от водещия в класа си R1, новият R3 съчетава мощен
състезателен вид с елегантен корпус с напречни слоеве,
което създава впечатление за мотоциклет с два пъти поголеми размери.
Но той не просто изглежда по- добре от всякога – също
така и върви по- добре от всякога, защото новият модел е
с най- съвременните 37-милиметрови обърнати вилки, а
също и с изтънчена ергономичност и най- новите LCD
прибори. А с подобрената си аеродинамика той е найбързият R3, който сме произвеждали.

Радикално нов вид, вдъхновен от YZRM1 MotoGP®
Агресивни нови преден обтекател и
стъкло в стила на R1
Високооборотен 321-кубиков
двигател за вълнуваща мощност
Лек суперспортен мотоциклет за
водачи с категория A2
Тънко и леко шаси с пъргаво спортно
управление
Нови двойни фарове, вдъхновени от
R1
Нови 37-милиметрови обърнати
предни вилки KYB
По- нисък резервоар за гориво и
коригирано разположение на
ръкохватките
Мощна спирачна система с ABS
Леки колела и суперспортни гуми
Балансирано разпределение на
теглото 50/50
Нови цифрови LCD
многофункционални прибори
Изключително лек суперспортен
модел
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Светът на серия R ви зове. Защото новият R3 е оборудван с множество нови функции, предназначени
да подсилят работните показатели, качеството и стила – и да го направят най- интригуващия модел за
всеки водач с категория A2.
Този лек суперспортен модел е получил изцяло нов вид, вдъхновен от MotoGP®, което го превръща в
най- радикалния модел от клас 300 на улицата или пистата. Новият елегантен корпус е в съзвучие с
MotoGP® машината на Yamaha YZR-M1 – а агресивните нови двойни светодиодни фарове
подчертават, че е наследник на серия R.
Новите 37-милиметрови обърнати предни вилки дават подобрено усещане за окачването и реакциите
– а същевременно долният горивен резервоар и промененото положение на кормилото подобряват
ергономичността за водача с повече комфорт и контрол. Отговорете на повика и влезте в света на
серия R.
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Нови двойни фарове,
вдъхновени от R1
Новият преден обтекател е оборудван с
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Двигател

Кубатура
Диаметър х ход
Степен на сгъстяване
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Мазилна уредба
Тип съединител
Запалителна система
Стартерна система
Трансмисия
Fuel consumption
CO2 emission

2-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов
321 cm
68.0 mm x 44.1 mm
11.2 : 1
30.9kW (42.0PS) @ 10,750 rpm
29.6Nm (3.0kg-m) @ 9,000 rpm
Картер
Мокър, Многодисков
TCI
Електрическа
Постоянно зацепена, 6-степенна
3.8l/100km
89g/km

Шаси
Рама
Ъгъл на вертикално отклонение
Следа
Система на предното очакване
Система на задното очакване
Преден ход
Заден ход
Предна спирачка
Задна спирачка
Предна гума
Задна гума

Ромбовидна
25º
95mm
Telescopic forks
Плаващо рамо
130 mm
125 mm
Hydraulic single disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
110/70-17M/C 54H (Tubeless)
140/70-17M/C 66H (Tubeless)

Тип на двигателя

Размери
Обща дължина
Обща ширина
Обща височина
Височина на седалката
Колесна база
Минимален просвет
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)
Капацитет на горивен резервоар
Капацитет на маслен резервоар

2090 mm
730 mm
1140 mm
780 mm
1380 mm
160 mm
167 kg
14.0L
2.4L

R3
Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате
внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в
тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени
частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на
промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За
допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.

