R3

Изключително лек
суперспортен модел.
Всеки модел от серия R на Yamaha е проектиран и
произведен, за да ви осигурява вълнуващо каране всеки
път. R3 не прави изключение. Създаден според найвисоките стандарти без компромиси, този суперспорт е
винаги налице, за да се насладите на чисто вълнение от
шофирането.
Като черпи вдъхновение както от мотора M1 MotoGP®,
така и от водещия в класа R1, лекият R3 съчетава силен
състезателен вид с елегантна кръстосана каросерия,
придавайки му наличието на мотор, два пъти по- голям от
него- но можете да го карате с лиценз А2.
Но той не само изглежда страхотно – неговият 321кубиков 2-цилиндров двигател EU5 е създаден, за да
осигури суперспортно изпълнение на високи обороти.
Неговите 37-милиметрови обърнати вилки KYB работят в
хармония с лекото шаси – а балансираното
разпределение на теглото 50/50 осигурява невероятна
маневреност. А с високо ефективната си аеродинамика
той е най- бързият R3, който сме произвеждали.

Високооборотен двигател с обем 321
куб.см, съответстващ на Евро 5
Вдъхновено от M1 тяло с нова
двуцветна цветова гама Icon Blue
Агресивно лице, вдъхновено от R1
Лек суперспортен мотоциклет за
категория A2
Елегантно и леко спортно шаси
Двойни фарове, вдъхновени от R1
37-милиметрови обърнати предни
вилки KYB
Ниско разположение на резервоара
за гориво и ръкохватките
Леки колела и суперспортни гуми
Мощна спирачна система с ABS
Балансирано разпределение на
теглото 50/50
Многофункционални цифрови
прибори
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модел.
Светът на серия R ви зове. Задвижван от високоскоростен 321-кубиков двигател EU5, R3 се предлага
напълно оборудван с широка гама от ключови характеристики, които ви дават изключителна
производителност, заедно с водещото в класа качество и стил, който да ви завърти главата. Това е
най- добрият лек суперспорт на Yamaha с лиценз A2.
Тънката и атлетична каросерия на R3 разполага с централен въздухозаборник, вдъхновен от
емблематичната за Yamaha състезателна машина M1 MotoGP®. Неговият радикално добър външен
вид, аеродинамичен обтекател за състезания и агресивни двойни LED фарове подчертават неговата
чиста ДНК от серия R, което го прави най- желаният 300 на улицата или пистата.
Високо специфицираните 37-милиметрови обърнати предни вилици KYB осигуряват прецизно
усещане за окачване и обратна връзка, а комбинацията от нисък резервоар за гориво и ниско кормило
придава на R3 ергономична позиция за каране с много комфорт заедно с прецизен контрол. Вече сте
готови да влезете в света на серия R.
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300-кубиковия клас на категория A2.

Лек суперспортен
мотоциклет за категория A2
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шаси

Двойни LED фарове,
вдъхновени от R1
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Агресивно лице, вдъхновено
от R1
С агресивното си лице този мотоциклет е
чист наследник на серия R и се отличава
с агресивен преден обтекател и
състезателно стъкло, вдъхновени от
легендарния R1. Двойните светодиодни
фарове и централният въздуховод заедно
с обтекателите с напречни слоеве
осигуряват максимален поток от
охлаждащ въздух за двигателя EU5, което
превръща този модел най- отличителен в

Предният обтекател е оборудван с

технологията за ярки и дълготрайни
светодиоди, новите двойни фарове
създават отлична видимост и
осветеността с минимален разход на
енергия – и придават радикален
състезателен вид на мотоциклета.
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Двигател

Кубатура
Диаметър х ход
Степен на сгъстяване
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Мазилна уредба
Тип съединител
Запалителна система
Стартерна система
Трансмисия
Крайна предавка
Карбуратор

4-тактов;2-цилиндъра;с водно охлаждане;DOHC;4клапанов
321 куб. см
68,0 × 44,1 мм
11,2 : 1
30,9 kW (42,0PS) @ 10,750 об/мин
29,5 Nm (3,0 кг-м) @ 9.000 об/мин
Картер
Мокър;Многодисков
Електрическа
TCI
Постоянно зацепена;6-степенна
Верига
Горивен инжекцион

Шаси
Рама
Ъгъл на вертикално отклонение
Следа
Система на предното очакване
Система на задното очакване
Преден ход
Заден ход
Предна спирачка
Задна спирачка
Предна гума
Задна гума

Ромбовидна
25° 00′
95 мм
Телескопични вилки
Плаващо рамо
130 мм
125 мм
Хидравлична еднодискова, Ø 298 мм
Хидравлична еднодискова, Ø 220 мм
110/70 R17M/C 54H Безкамерни
140/70 R17M/C 66H Безкамерни

Тип на двигателя

Размери
Обща дължина
Обща ширина
Обща височина
Височина на седалката
Колесна база
Минимален просвет
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)
Капацитет на горивен резервоар
Капацитет на маслен резервоар

2.090 мм
730 мм
1140 мм
780 мм
1.380 мм
160 мм
169 кг
14 Л
2,50 Л
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате
внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в
тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени
частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на
промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За
допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.

