
Jedinečný ľahký
superšport.
Každý model radu R značky Yamaha je skonštruovaný

a vyrobený tak, aby vždy poskytoval vzrušujúci zážitok

z jazdy. Jednoducho povedané, tieto superšportové

motocykle sú vyrobené bez kompromisov, takže sa

môžete naplno tešiť z jazdy.

Model R3 je inšpirovaný motocyklom YZR-M1 MotoGP®

a naším prvotriednym modelom R1 – prináša kombináciu

rázneho pretekárskeho vzhľadu a elegantnej priečne

štruktúrovanej kapotáže, vďaka čomu vyzerá dvakrát

väčší. A najlepšie je, že vám na jazdenie stačí oprávnenie

skupiny A2.

Nejde však len o atraktívny vzhľad – stroj je postavený tak,

aby poskytoval výkon superšportu s vysokými otáčkami.

37 mm obrátené vidlice skvele fungujú s ľahkým rámom a

rovnomerne rozložená hmotnosť (50:50) poskytuje

mimoriadnu pohyblivosť. Vďaka zlepšenej veľmi účinnej

aerodynamike je to najrýchlejší motocykel R3 v histórii.

Radikálny vzhľad inšpirovaný modelom

YZR-M1 MotoGP®

Agresívna predná kapotáž a čelné sklo

v štýle modelu R1

Motor s objemom 321 cm3 a rýchlym

zvyšovaním otáčok na dosahovanie

vzrušujúceho výkonu

Ľahký superšport patriaci medzi

vozidlá skupiny A2

Štíhly a ľahký podvozok so svižným,

športovým riadením

Dva svetlomety LED inšpirované

modelom R1

37 mm obrátené predné vidlice KYB

Nízko umiestnená palivová nádrž

a ergonomická poloha riadidiel

Výkonný brzdový systém s funkciu ABS

Ľahké kolesá a superšportové

pneumatiky

Vyvážené rozloženie hmotnosti

v pomere 50/50

Multifunkčné digitálne LCD prístroje

Jedinečný ľahký superšport
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Jedinečný ľahký superšport.
Volá vás svet strojov radu R. Vďaka svojím špičkovým parametrom je model R3 plne vybavený mnohými

najlepšími funkciami, ktoré vám poskytujú vynikajúci výkon spolu s prvotriednou kvalitou a

vzrušujúcim štýlom, čo z neho robí ten najvzrušujúcejší stroj pre všetkých jazdcov s vodičským

oprávnením skupiny A2.

Tento ľahký superšport sa vyznačuje radikálnym vzhľadom inšpirovaným modelom MotoGP®, vďaka

ktorému je najžiadanejším strojom medzi tristovkami v uliciach aj na pretekárskych okruhoch.

Elegantná kapotáž s centrálnym nasávaním vzduchu pripomína stroj YZR-M1 MotoGP® značky

Yamaha – a dva agresívne LED svetlomety ešte viac vyzdvihujú čistú DNA radu R.

Špičkové 37 mm obrátené predné vidlice zaručujú presné odpruženie a spätnú väzbu – okrem toho

sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zaistili, že vďaka ergonómii jazdy získate väčší pocit pohodlia

a presnejšie riadenie. Odpovedzte na volanie a vstúpte do sveta strojov radu R.
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Radikálny vzhľad inšpirovaný
modelom YZR-M1 MotoGP®

Vďaka radikálnej kapotáži a účinnej

ergonómii inšpirovanej modelom

MotoGP® YZR-M1 je práve toto ten

najelegantnejší a najaerodynamickejší

motocykel R3 v dejinách. Centrálne

vedenie vzduchu v štýle modelu M1 dodáva

tomuto kompaktnému superšportu ten

pravý pretekársky vzhľad a so špičkovými

parametrami a ideálnym rozložením

hmotnosti 50:50 je motocykel R3

pripravený priniesť vám vzrušujúce zážitky

na uliciach a na trati.

Agresívny vzhľad inšpirovaný
modelom R1

Tento motocykel má nápaditý vzhľad a bez

pochýb patrí do radu R – má agresívnu

prednú kapotáž a pretekárske čelné sklo

inšpirované ikonickým modelom R1. Dva

LED svetlomety a vedenie vzduchu

v strede skvelo ladia s priečne

štruktúrovanými panelmi kapotáže, čím

maximalizujú chladenie motora

a pomáhajú vytvoriť najúžasnejší

superšport s objemom 300 cm3 v kategórii

motocyklov skupiny A2.

Vysokootáčkový motor
s objemom 321 cm3

Motor R3 má kompresný pomer 11,2:1,

dvojitý závesný vačkový hriadeľ  (DOHC), 4-

ventilové hlavy valcov a je skonštruovaný s

dôrazom na rýchle zvyšovanie otáčok

a vysoký výkon vo vysokých otáčkach. Vďaka

maximálnemu výstupnému výkonu

30,9 kW/42 PS a 10 750 ot./min. zaručuje

tento silný motor vzrušujúce zrýchlenie,

skvelý zážitok z jazdy a široké rozloženie

výkonu.

Ľahký superšport patriaci
medzi vozidlá skupiny A2

Či už máte vodičský preukaz skupiny A2,

alebo hľadáte jedinečný ľahký superšport,

motocykel R3 ponúka presne tú

technológiu, výkon a štýl, ktoré hľadáte.

Pri jeho vývoji sme sa ako pri všetkých

modeloch radu R riadili  lozo ou

nepripúšťajúcou kompromisy, a preto má

tento motocykel v DNA pretekanie

a prinášanie vzrušujúcich zážitkov.

Štíhly a ľahký športový rám

Kompaktný a ľahký rám je vyrobený

z mimoriadne pevných oceľových rúrok

zaručujúcich optimálny pomer odolnosti

a tuhosti. Športový a svižný charakter

riadenia zabezpečuje krátky rázvor modelu

R3, ktorý poskytuje výnimočnú svižnosť –

rozloženie hmotnosti vpredu a vzadu

v pomere takmer 50/50 a prístupná výška

sedadla sú zase zárukou stability počas

jazdy.

Dva svetlomety LED inšpirované
modelom R1

Na prednej kapotáži nechýbajú svetlomety

v štýle modelu R1, ktoré zdôrazňujú silné

genetické prepojenie motocykla R3

s väčšími modelmi radu R. Dva svetlomety

zaistia výbornú viditeľnosť a osvetlenie

vďaka jasnému svetlu trvácnej technológii

LED s minimálnou spotrebou. Motocykel tak

získal radikálny pretekársky vzhľad.
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Motor

Typ motora
2válcový, Kapalinou chlazený, EURO4, 4taktní,
4ventilový, DOHC

Zdvihový objem 321 cm
Vŕtanie x zdvih 68.0 mm x 44.1 mm
Kompresný pomer 11.2 : 1
Maximálny výkon 30.9kW (42.0PS) @ 10,750 rpm
Maximálny krútiaci moment 28.8Nm (2.9kg-m) @ 9,000 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 3.8l/100km
CO2 emisie 89g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 25º
Uhol sklonu 95mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 125 mm
Predná brzda Hydraulic single disc, Ø298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Predná pneumatika 110/70-17M/C 54H (Tubeless)
Zadná pneumatika 140/70-17M/C 66H (Tubeless)

Rozmery

Celková dĺžka 2090 mm
Celková šírka 730 mm
Celková výška 1140 mm
Výška sedadla 780 mm
Rázvor kolies 1380 mm
Minimálna svetlá výška 160 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 170 kg
Kapacita palivové nádrže 14.0L
Kapacita olejové nádrže 2.4L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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