R6

Aerodynamisk stil med
nästa generations
styrning.
R6 har avancerad racingteknik och ett aerodynamiskt
chassi som tar 600-supersportdesign till oanade nivåer.
Den aggressiva fronten understryker motorcykelns
stilrena in uenser från R-serien med dolda strålkastare
och tu a LED-positionsljus samt ett centralt M1inspirerat luftintag.
Den vackert utformade bränsletanken av aluminium och
bakramen i magnesium bidrar till viktcentrering och ger
en bättre körställning. Framga

arna av R1-typ

tillsammans med en kompakt bakre stötdämpare och
dubbla främre skivbromsar på 320 mm ger dessutom
knivskarp väghållning och otrolig bromskraft.
Och för att ge dig möjlighet att trycka på ännu mer har
R6 avancerad elektronik som antispinnsystemet med sex
lägen, samt ett Quick Shifter-system, D-Mode för
justerbar motorkraft och ABS för extrem
supersportprestanda med total kontroll.

Radikal R-seriedesign
Aggressiv front med dubbla LEDpositionsljus
Aerodynamiskt e ektiv frontkåpa och
vindruta
Antispinnsystem med sex lägen
Quick Shift-system för kopplingsfri
uppväxling
YCC-T, YCC-I, ABS och D-Mode
43 mm framga ar av R1-typ
Dubbla 320 mm skivor fram med
radiella bromsok
Ergonomisk körställning för optimal
kontroll
Lätt bakram i magnesium
17 liters bränsletank i aluminium
599 cc fyrcylindrig DOHC-motor med
fyra ventiler

R6
Aerodynamisk stil med nästa
generations styrning.
R6 är en legend på gatan – och med sina överlägsna prestationer i WorldSSP är den också en
beprövad vinnare på tävlingsbanan. Ta en åktur på den här motorcykeln i MotoGP-stil och upplev
Yamahas spännande värld. R-World!
R6 är den ultimata supersportmotorcykeln på 600 kubik, med sitt aerodynamiska chassi och ett
aggressivt utseende med alla kännetecken från Yamahas R-serie.
De omvända premiumframga

arna på 43 mm ger dig en förbättrad känsla och återkoppling från

fjädringen – samtidigt som den låga bränsletanken och styrets låga position innebär utmärkt
ergonomi för föraren med överlägsen komfort och precis kontroll. Lyssna när R-World kallar, och
välkommen in.

R6
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Framga ar av R1-typ

Ergonomisk körställning
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Smal bakram i magnesium
Bakramen är tillverkad av formgjutet
magnesium vilket bidrar till motorcykelns
låga vikt och ger bättre viktcentrering. Tack
vare att den är så smal blir ergonomin
enastående. Designen ger dig extrem
manövrerbarhet och större aerodynamik
genom att låta dig positionera kroppen nära
chassit.

R6
Motor

Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Max e ekt
Max vridmoment
Smörjningssystem
Kopplingstyp
Tändsystem
Startsystem
Växellåda
Drivlina
Bensinförbrukning
CO2 utsläpp
Förgasare

Vätskekylning, EURO4, 4-takts, 4 ventiler, DOHC,
Framåtvinklad parallel 4-cylindrig
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
Våtsump
Våt, Flerskivig
TCI
Elektrisk
Konstant ingrepp, 6-växlad
Kedja
6.6l/100km
154 g/km
Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi
Ram
Castervinkel
Försprång
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Fjädringsväg fram
Fjädringsväg bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Diamant
24º
97mm
Telescopic forks, Ø43 mm
Svingarm, länkupphängning
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

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym

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

Motortyp

R6
Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa
hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som
kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här
kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och
förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

