
Aerodynamisk stil med
næste generations
kontrol.
Med sin avancerede teknologi fra racing og sit

aerodynamiske design bringer R6 600 supersportsdesign

op i nye højder. De skjulte forlygter, de aggressive LED-

positionslygter og et centralt luftindtag i M1-stil

understreger motorcyklens rendyrkede DNA fra R-

serien.

Dens smukt udformede brændstoftank i aluminium og

bagrammen i magnesium bidrager til

massecentralisering og giver en proaktiv kørestilling –

mens forga en af R1-typen i kombination med en

kompakt bagdæmper og dobbelte bremseskiver på 320

mm for giver knivskarpe køreegenskaber og enorm

bremsekraft.

Og for at du kan gå endnu mere til den, leveres R6 med

avanceret elektronik såsom 6-trins traction control samt

Quick Shifter (QSS), justerbar motorkraft med D-Mode

og ABS for ekstrem supersport performance med total

kontrol.

Markant R-seriedesign

Aggressiv front med dobbelte LED-

positionslys

Aerodynamisk e ektiv frontkåbe og

skærm

TCS, som kan slås til og fra, med 6

positioner

Quick Shift System for koblingsfri

opgearing

YCC-T, YCC-I, ABS og D-Mode

43 mm brede forga er af R1-typen

Dobbelte skivebremser foran på 320

mm med radiale kalibre

Ergonomisk kørestilling for optimal

kontrol

Slank CF-sprøjtestøbt underramme af

magnesium

17-liters letvægtsbrændstoftank i

aluminium

4-cylindret 4-ventilet DOHC-

rækkemotor på 599 cc
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Aerodynamisk stil med næste
generations kontrol.
R6 er en legende på gaden – og dens enestående rekord i WorldSSP mesterskabet viser, at den også

er en sikker vinder på racerbanen. Blot én køretur på denne MotoGP inspirerede racer, og du træder

ind i den spændende Yamaha-verden. R-World!

Med aerodynamisk bodywork og et aggressivt look som har umiskendeligt Yamaha R-serie DNA, er R6

den ultimative 600 cc supersportcykel.

Den avancerede 43 mm upside-down forga el giver dig forbedret føling og feedback – mens den

lave brændstoftank og styrestilling giver føreren fantastisk ergonomi i form af fremragende

kørekomfort og præcis kontrol. Answer the call, and enter R-World.
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Markant R-seriedesign

Den nye R6 er udviklet på baggrund af det

nyeste R-seriedesign og er udstyret med

en aggressiv front med skjulte

undersænkede forlygter og dobbelte LED-

positionslys, som forstærker det markante

R-serie look. Med sit skarpe bodywork og

de  ydende vandrette linjer har Yamahas

ultimative 600 supersport rendyrket DNA

fra R-serien i blodet.

Aerodynamisk e ektivt
bodywork

Det aerodynamisk e ektive bodywork er

en af de væsentligste årsager til, at det

har været muligt for R6 at dominere

WorldSSP mesterskabet de seneste år.

Udviklet fra det velkendte R-serie design,

den dynamisk udseende frontkåbe og det

racinginspirerede kåbeglas understreger

den stærke R-serie DNA, og bidrager til

de enestående præstationer.

Elektroniske high-tech
styresystemer

Med et bredt udvalg af elektroniske high-

tech systemer er R6 den mest so stikerede

600 supersportscykel, Yamaha nogensinde

har skabt. R6 giver dig ultimativ kontrol

med et Traction Control System med 6

positioner, et Quick Shifter System (QSS) til

koblingsfri opgearing og justerbar

motorkraft med D-Mode.

Forga el af R1-typen

Lige siden vi lancerede den første R6, har

denne ekstreme supersportsmodel

konstant sat standarderne for adrætte

køreegenskaber og letvægts-

kontrollerbarhed. For at sikre, at denne

suveræne 600cc'er bliver ved med at føre

feltet an, er den udstyret med en fuldt

justerbar 43 mm forga el af R1-typen,

med R6-speci k opsætning, hvilket giver

fremragende køreegenskaber både på

racerbanen og på vejen.

Ergonomisk kørestilling

Din kropsposition – og evnen til hurtigt og

nemt at  ytte din vægt – er en af de

faktorer, som har størst ind ydelse for at

opnå ultimative køreegenskaber. Med sit

slanke sæde, lavt siddende brændstoftank

og smalle bagramme i magnesium giver

R6's ergonomiske kørestilling dig

mulighed for at bevæge dig frit på

motorcyklen, når du bremser, accelererer

eller tager sving.

Slank bagramme i magnesium

Bagrammen, der er fremstillet i sprøjtestøbt

magnesium, bidrager til motorcyklens lette

vægt og forbedrer massecentraliseringen,

mens dens smalle dimensioner sikrer

enestående ergonomi. Dette design giver et

højt niveau af kontrol ved at sørge for, at du

kan forme din krop tættere til motorcyklen,

hvilket bidrager til den aerodynamiske

e ektivitet.
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Motor

Motortype
Væskekølet, EURO4, 4-takts, 4-ventilet, DOHC,
Fremadvippet, parallel 4-cylindret

Slagvolumen 599cc
Boring x slaglængde 67.0 mm x 42.5 mm
Kompressionsforhold 13.1 : 1
Maks. e ekt 87.1kW (118.4PS) @ 14,500 rpm
Maks. moment 61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 6.6l/100km
CO2 udledning 154 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 24º
Efterløb 97mm
A jedringssystem for Telescopic forks, Ø43 mm
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 120 mm
Vandring bag 120 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø220 mm
Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bagdæk 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Samlet længde 2,040 mm
Samlet bredde 695 mm
Samlet højde 1,150 mm
Sædehøjde 850 mm
Hjulafstand 1,375 mm
Min. frihøjde 130 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 190 kg
Tankkapacitet 17litres
Olietankkapacitet 3.4litres
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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