R6

Aerodynamische stijl
voor een
toonaangevende
controle.
De R6 tilt het design van de 600 supersport met zijn
geavanceerde racetechnologie en aerodynamische
kuipwerk naar nieuwe hoogtes. Het agressieve front
met de verborgen koplampen, de roofdierachtige
ledcontourverlichting en een centrale luchtinlaat in M1stijl benadrukt het pure DNA van de R-serie.
De schitterend vormgegeven aluminium brandstoftank
en het magnesium subframe dragen bij tot de
centralisering van het gewicht en maken een proactieve
rijpositie mogelijk. De voorvork in R1-stijl, een compacte
achterschokdemper en dubbele remschijven van 320
mm zorgen voor een haarscherpe controle en een
immense remkracht.
En om u de mogelijkheid te bieden om nog harder door
te duwen, komt de R6 met geavanceerde elektronica
zoals het Traction Control System met 6 standen, een
Quick Shifter System, een met D-modus aanpasbaar

Radicaal design van de R-serie
Agressief vormgegeven front met
dubbele LED-contourverlichting
Aerodynamisch e ciënte kuip en
windscherm
Schakelbaar TCS met 6 standen
Quick Shift System voor opschakelen
zonder koppeling
YCC-T, YCC-I, ABS en D-Mode
43 mm voorvork in R1-stijl
Twee Ø 320 mm remschijven vóór met
radiale remklauwen
Ergonomische rijpositie voor een
optimale controle
"Slimline" CF gegoten magnesium
subframe achter
Lichtgewicht aluminium
brandstoftank met 17 liter inhoud
599cc viercilinder DOHC lijnmotor met
vier kleppen per cilinder

R6
Aerodynamische stijl voor een
toonaangevende controle.
en ABS voor extreme supersportprestaties met een absolute controle.
De R6 is een legende op de weg maar zijn uitstekende resultaten in het WorldSSP Championship
tonen aan dat hij ook op het circuit een geboren winnaar is. Eén ritje op deze uit de MotoGP
afkomstige racer brengt u in de sensationele wereld van Yamaha. R-World!
De R6 is de ultieme 600 supersport met zijn aerodynamische kuipwerk en agressieve uitstraling die
alle kenmerken heeft van het DNA van Yamaha's volbloed, de R-serie.
De hoogwaardige upside-down voorvorken van 43 mm bieden een beter ophangingsgevoel en
feedback, terwijl de lage brandstoftank en positie van het stuur voor een uitstekende ergonomie
van de bestuurder zorgt. Hierdoor ontstaan een geweldig rijcomfort en een precieze controle. Klaar
voor de R-World? Dit is uw toegangsbewijs.
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Uiterst geavanceerde
elektronische regelsystemen
Het brede scala aan geavanceerde
elektronische systemen maakt de R6 de
meest technologisch vooruitstrevende 600
supersport die ooit door Yamaha is
gemaakt. De R6 biedt u ultieme controle
dankzij het Traction Control System (TCS)
met 6 standen, het Quick Shifter System
(QSS) voor opschakelen zonder koppeling en
het met D-modus aanpasbare
motorvermogen.

Slank magnesium subframe
Het subframe is vervaardigd uit CF gegoten
magnesium en draagt bij tot het lichte
gewicht van de motor ets. Het verbetert de
centralisering van het gewicht terwijl de
kleine afmetingen voor een uitstekende
ergonomie zorgen. Het ontwerp zorgt voor
een uitstekende wendbaarheid en draagt bij
tot de aerodynamische e

ciëntie omdat uw

lichaam zich dichter bij het chassis bevindt.

R6
Motor

Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Fuel consumption
CO2 emission
Carburator

Vloeistofgekoeld, EURO4, 4-takt, 4-kleppen, DOHC,
Naar voren hellende parallelle 4-cilinder
599cc
67.0 mm x 42.5 mm
13.1 : 1
87.1kW (118.4PS) @ 14,500 rpm
61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 rpm
Oliecarter
Nat, Meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh, 6 versnellingen
Ketting
6.6l/100km
154 g/km
Elektronische brandsto njectie

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Diamantvormig
24º
97mm
Telescopic forks, Ø43 mm
Swingarm, draagarmophanging
120 mm
120 mm
Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Hydraulic single disc, Ø220 mm
120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Motortype

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

2,040 mm
695 mm
1,150 mm
850 mm
1,375 mm
130 mm
190 kg
17litres
3.4litres

R6
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,
met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn
professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties
en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha
dealer voor meer informatie.

