
Kilpailutoimintaa
alusta lähtien.
Uuden R1M kehittelyssä on hyödynnetty ja sovellettu

Yamahan WSBK- ja MotoGP-tiimien sekä näitä

edeltäneiden kilpatiimien kokemusta ja tietotaitoa

kuluneiden lähes seitsemän viime vuosikymmenen ajalta.

Sen M1-tyylinen hiilikuitukate vähentää ilmanvastusta yli

viisi prosenttia ja edistykselliset elektroniset,

kilpakäyttöön kehitetyt ajohallintajärjestelmät sekä ERS

(Electronic Racing Suspension) -jousitus puhuvat

puolestaan.

Alunperin Yamaha M1 MotoGP-kilpapyörään kehitetyn,

998 cc, R1M crossplane-moottorin ainutlatuinen,

epäkeskeinen sytytysjärjestys tuottaa erinomaisen

vahvan ja lineaarisen vääntövoiman.

Kun seuraavan kerran seuraat Yamahan tehdastiimien

edesottamuksia WSBK- tai MotoGP-kilpailussa, muista

että kilpailutiimin kokemus siirtyy suurelta osin myös

tuotantomalleihin. Yamahan kilpatiimit ovat olleet

mukana luomassa uuden R1M varusteluun kuuluvaa

innovatiivista teknologiaa.

Valmistusnumero on kaiverrettu

erityiseen R1M-laattaan

Aerodynamiikaltaan tehokas, M1-

tyylinen kate

Huippulaadukas, elektroninen Öhlins

ERS -jousitus (Electronic Racing

Suspension)

Vaimennusöljyn kavitaatiota vähentävät

Öhlins NPX -teleskoopit

Jarrujen kaksitoimintoinen BC-

hallintajärjestelmä (Brake Control)

Moottorijarrutuksen

kolmitoimintoinen EBM-

hallintajärjestelmä (Engine Brake

Management)

Huipputehokas, 998 cc, EU-5

hyväksytty moottori

Hiilikuituinen kate, satulan takaosa ja

etulokasuoja

Bridgestone Battlax RS11 -renkaat –

190mm leveä takarengas

Kevyttoiminen ride-by-wire APSG -

kaasu

LCS-lähtöavustin

CCU-järjestelmän avulla
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Kilpailutoimintaa alusta lähtien.
Yamaha R1M 2020 - rata-ajoharrastuksen uusi ulottuvuus. Uuden R1M ominaisuudet ja teknologia

varmistaa, että käytössäsi on edistyksellisin Yamahan valmistama sarjatuotantopyörä. Uuden

virtaviivaisen, M1-tyylisen hiilikuitukatteen muodot ja R1M muu olemus kertoo, että tässä on viimeistä

piirtoa myöden kilpahenkinen ratapyörä vailla vertaa.

Elektroninen Öhlins ERS -jousitus (Electronic Racing Suspension), uusi Brake Control (BC) -

järjestelmä, moottorijarrutuksen kolmeportainen EBM-järjestelmä (Engine Brake Management) -

järjestelmä ja muut edistykselliset elektroniset hallintajärjestelmät varmistaa, että R1M ominaisuudet

täyttää vaativankin kuljettajan vaatimukset.

Langattoman CCU-järjestelmän avulla R1M hallintajärjestelmien ja ajoavustimien ominaisuuksia voi

säätää reaaliajassa, joten kuljettaja voi nopeasti tehdä haluamiaan muutoksia.
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BC-hallintajärjestelmä (Brake
Control)

Rata-ajossa ajohallinta ja sen tarkka sekä

monipuolinen säädettävyys on tärkeää,

kun pyritään nopeampiin kierrosaikoihin.

Uusi kaksitoimintoinen jarrujen BC-

hallintajärjestelmä (Brake Control)

analysoi pyörien pyörimisnopeuden lisäksi

kallistuskulman ja ohjaa ABS-järjestelmän

jarrupainetta näiden perusteella estäen

pyörien lukittumisen jarrutuksissa myös

kaarteissa.

Elektroninen Öhlins ERS -
jousitus (Electronic Racing
Suspension)

Öhlinsin ERS (Electronic Racing

Suspension) on kehittynein jousitus, jota

on käytetty Yamahan tuotantomalleissa.

Sen kehittynyt tietokoneohjelmisto

mahdollistaa jousituksen asetusten

nopean muokkaamisen sopivaksi ajo- ja

keliolosuhteisiin. Tämän myötä

jarrutukset, kaarreajo ja kiihdytykset

sujuvat tehokkaammin ja nopeammin joka

tilanteessa.

Vaimennusöljyn kavitaatiota
vähentävät Öhlins NPX -
teleskoopit

R1M etupään kaasupaineistetut Öhlins

NPX-teleskoopit varmistaa erinomaisen

tuntuman tienpintaan. Haarukan

akselikiinnikkeissä oleva pieni

painekaasusäiliö ylläpitää teleskoopissa 0,6

Mpa:n sisäisen paineen, joka vähentää

joustoliikkeen aiheuttamaa vaimennusöljyn

vaahtoutumista, eli kavitointia. Tämän

ansiosta iskunvaimennuksen ominaisuudet

ovat vakaat ja ajotuntuma säilyy herkkänä

pitkässäkin kilpailussa.

M1-tyylinen hiilikuitukate

R1M muotoilu, olemus ja asenne

periytyvät Yamaha M1 MotoGP-

kilpapyörästä. Tuulipintaa vähentävät,

muodoiltaan aggressiivinen uusi etukate

ja tuulilasi parantavat suorituskykyä ja

katteen muodot istuvat saumattomasti

bensatankin muotoihin. Näin kuljettaja

pääsee paremmin tuulisuojaan painamalla

itsensä tankkia vasten. Tämän ansiosta

uuden R!M ilmanvastus vähenee yli viisi

prosenttia.

Satulan kevyt, hiilikuituinen
takaosa

Painopisteen tehokas keskitys ja uuden

R1M kevyt kokonaispaino juontaa muun

muassa hiilikuituisesta katteesta ja

etulokasuojasta sekä magnesiumista

tehdyistä vanteista, takarungosta ja

katteen alaosasta. Uuden R1M satulan

kevyt, hiilikuituinen takaosa korostaa

tämän ratapyörän korkealuokkaista

varustelua.

Kaiverrettu valmistusnumero

Uusi R1M on eksklusiivisin Yamahan

tuotantomalli, joten sen omistaja on

syystäkin ylpeä siitä! Yamaha korostaa

uuden R1M erityistä asemaa erityisellä

numerokilvellä, johon on kaiverrettu pyörän

valmistusnumero.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, EURO5, 4-sylinterinen, 4-tahtinen,
4-venttiilinen, DOHC

Sylinterin tilavuus 998cc
Sylinterin mitat 79.0 mm x 50.9 mm
Puristussuhde 13.0 : 1
Maksimiteho 147.1 kW (200.0PS) @ 13,500 rpm
Maksimivääntö 113.3 Nm (11.6 kg-m) @ 11,500 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 7.2l/100km
CO2 emission 168g/km
Kaasutin Elektroninen suorasuihkutus

Alusta

Runko Alumiini-Deltabox
Caster-kulma 24º
Jättö 102 mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka
Etujoustovara 120 mm
Takajoustovara 120 mm
Etujarru Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø220 mm
Eturengas 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Takarengas 200/55 ZR17M/C (78W) Tubeless

Mitat

Kokonaispituus 2,055 mm
Kokonaisleveys 690 mm
Kokonaiskorkeus 1,165 mm
Istuimen korkeus 860 mm
Akseliväli 1,405 mm
Maavara 130 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 202 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 17 litres
Öljysäiliön tilavuus 4.9 litres
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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