R6

Yeni nesil kontrol
sunan aerodinamik
tarz.
R6, gelişmiş yarış tarzı teknolojisi ve aerodinamik gövdesi
ile 600 supersport tasarımını uçlara taşımaktadır. Merkezi
M1 tarzı hava girişinin yanı sıra gizli farları ve agresif LED
sinyal lambalarıyla agresif görünüm, motosikletin saf RSerisi DNA'sını vurgulamaktadır.
Şık alüminyum yakıt deposu ve magnezyum alt iskeleti
kütle merkezileştirmesine katkıda bulunur ve daha
proaktif bir sürüş pozisyonu sağlar. R1 tipi ön çatallar ve
bir kompakt arka amortisör ile 320 mm ikili ön diskler, son
derece keskin yol tutuşu ve muazzam fren gücü sunar.
Sınırları daha da zorlayabilmeniz için R6, mutlak kontrol ile
en üst seviyede supersport performansı için Daha Hızlı
Vites Değiştirme Sistemi, D-Mode ayarlanabilir motor
gücü ve ABS'nin yanı sıra 6 modlu Çekiş Kontrol Sistemi
gibi gelişmiş elektronikler sistemlerle gelir.

Radikal R-Serisi tasarımı
Çift LED sinyal lambalı agresif görünüm
Yüksek aerodinamik verimli ön kaporta
ve cam
6 konumlu açılıp kapatılabilen TCS
Debriyaj kullanmadan vites büyütmek
için Hızlı Vites Değiştirme Sistemi
YCC-T, YCC-I, Yarış ABS'si ve D-Mode
R1 tipi 43 mm ön çatallar
Radyal kaliperli ikili 320 mm ön diskler
Optimum kontrol için ergonomik sürüş
pozisyonu
Slimline CF basınçlı döküm magnezyum
arka alt iskelet
Ha f 17 litre alüminyum yakıt deposu
599 cc sıralı 4 silindirli, 4 supaplı DOHC
motor

R6
Yeni nesil kontrol sunan aerodinamik
tarz.
R6, caddelerde bir efsanedir ve WorldSSP Şampiyonası'nda ulaştığı olağanüstü başarı, yarış pistinde
de birinci olduğunu kanıtlamıştır. Bu MotoGP tarzı yarış motosikletine bir kez bindiğinizde Yamaha'nın
heyecan verici dünyasına adım atmış olacaksınız. R Dünyası!
Aerodinamik gövdesi ve Yamaha'nın safkan R-Serisi DNA'sının tüm özelliklerine sahip agresif
görünüşlü R6, 600 supersport'ta ulaşılan son noktadır.
Alçak yakıt deposu ve gidon konumu üstün sürüş konforu ve hassas kontrol sağlamak amacıyla
mükemmel sürücü ergonomisi sağlarken gelişmiş özelliklere sahip yeni 43 mm baş aşağı ön
amortisörler, gelişmiş süspansiyon hissi ve tepki verir. Çağrıya cevap verin ve R-World dünyasına girin.
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İleri teknoloji ürünü elektronik
kontrol sistemleri
Çok çeşitli ileri teknoloji ürünü elektronik
sistemlerle donatılmış olan R6, Yamaha'nın
ürettiği en gelişmiş 600 supersport
motosiklettir. 6 konumlu Çekiş Kontrol
Sistemi (TCS), debriyaj kullanmadan vites
büyütmek için Hızlı Vites Değiştirme
Sistemi (QSS) ve D-Mode ayarlanabilir
motor gücü gibi özelliklerle donatılmış olan
R6 size eksiksiz kontrol kabiliyeti sunar.

İnce magnezyum şasi
CF basınçlı döküm magnezyumdan üretilen
arka şasi, motosikletin ha

iğine katkıda

bulunur ve kütle merkezileştirmesini
geliştirir; diğer yandan, dar boyutları
mükemmel ergonomi sunar. Bu tasarım,
vücudunuzu şasiye yaklaştırabilmenizi
sağlayarak kontrol kabiliyetini üst seviyelere
çıkarır ve aerodinamik verimliliğine katkıda
bulunur.

R6
Motor

Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Yağlama
Debriyaj tipi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Son aktarım
Yakıt tüketimi
CO2 emission
Yakıt sistemi

Sıvı-soğutmalı, EURO4, 4-zamanlı, 4-subap, DOHC,
Öne eğimli paralel 4-silindir
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
Islak karter
Islak, Çoklu disk
TCI
Elektrik
senkromeç, 6 vites
Zincirli
6.6l/100km
154 g/km
Yakıt enjeksiyon

Şasi
Şasi
Kaster Açısı
Kaster mesafesi
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Diamond
24º
97mm
Telescopic forks, Ø43 mm
Salınım kolu, mafsallı
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

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil)
Yakıt tankı kapasitesi
Yağ tankı kapasitesi

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

Motor tipi

R6
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda
sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik
özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre
değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

