
Hvor R/World møder
din
R-serien fra Yamaha er under udvikling. Mens

 agskibene R1M, R1 og den World Supersport

Championship vindende R6 RACE fortsat dominerer i den

øverste ende af klassen, er R7'eren speci kt rettet mod

dem der vil have supersport design og imponerende

præstationer i den virkelige verden til en overkommelig

pris.

Den momentstærke 689 cc CP2 motor leverer

hårdtslående og kontrollabel power ved et vrid med

håndleddet. Med sit adrætte chassis som er udstyret

med upside-down forga el, og avancerede bremser

med radialt monterede forbremsekalibre tilbyder

R7'eren dig topspeci kationer - uanset om du kører ude

på banen eller på vejen.

Dens atletiske dobbeltlygte bodywork har det smalleste

frontareal af alle R-serie modellerne, hvilket sikrer høj

aerodynamisk e ektivitet - og clip-on styr,

tilbagerykkede fodhvilere og bump-stop sæde giver dig

en  eksibel og sporty kørestilling. Denne enestående

næste generations supersport gør R/World til en realitet

Momentstærk 689 cc CP2 motor

Atletisk design med DNA fra R-serien

Aerodynamisk kåbe og dobbeltlygte

front

A&S kobling for øget kontrol

Letvægtsramme med  njusteret

stivhedsbalance

Justerbar bagdæmper

Fuldt justerbar 41 mm upside-down

forga el

Sporty kørestilling giver optimal

adræthed.

Radialt monterede forbremsekalibre

Lette 10-egrede fælge

Quick Shift system som ekstraudstyr

for hurtige opgearinger

Næste generations farver

Ren R-serie stil

Fås også i 35 kW A2-version
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Hvor R/World møder din
præstationer, aggressive R-Familie design og superadrætte køreegenskaber sætter den i en klasse

for sig.

Yamahas R-seriemodeller har begejstret tusindvis af kørere i mere end 20 år. Nu er der en  ot

tilføjelse til serien, som er klar til at byde en ny generation af motorcyklister velkommen i R/World. R7

er hurtig, adræt og  ot og tilbyder sportslige præstationer med sjov i hverdagen.

Den livlige 689 cc CP2 motor med A&S-kobling giver momentstærk acceleration og en virkelig

spændende køreoplevelse på bane og vej. Det super smalle og aerodynamiske bodywork har en

aggressiv front med dobbelte positionslygter og en kraftig LED forlygte i midten – og den skarpe

bagende og dybt formede tank er formet af rendyrket R-serie DNA. R7'erens avancerede bremser

og a jedring giver optimal kontrol under svingkørsel og ved nedbremsning.

Frontarealet på R7'eren er det mindste af R-seriens modellers, og sikrer høj aerodynamisk

e ektivitet – mens clip-on styr, tilbagerykkede fodhvilere og bump-stopsæde giver dig en  eksibel

og sporty kørestilling. Denne enestående næste generations supersport gør R/World til en realitet

for spændingssøgende kørere som dig – uanset om du kører på banen eller på gaden.
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Momentstærk 689 cc CP2 motor

Med 73,4 hk ved 8750 o/min leverer

R7'erens 689 cc CP2 motor imponerende

acceleration og øjeblikkelig gasrespons.

Dens 270 graders krumtap giver et ujævnt

tændingsinterval, der sikrer en livlig og

spændende følelse, når omdrejningerne

stiger – og dens lineære moment giver dig

mulighed for at gå tidligt på gassen på vej

ud af sving.

Atletisk design med DNA fra R-
serien

En vigtig faktor for at opnå optimale

præstationer er at have det mindst mulige

frontareal – og takket være CP2 motorens

kompakte dimensioner har Yamahas

designere været i stand til at udvikle et

atletisk bodywork der er slankere end på

nogen anden model i R-serien. Og med sin

sporty kørestilling skærer R7 jævnt og

e ektivt gennem luften.

Aerodynamisk kåbe og
dobbeltlygte front

Du behøver ikke at se Yamaha-logoet for at

vide, at denne fantastiske nye supersport er

en del af den legendariske R-serie familie.

Den lette fuldkåbe med nedre

aluminiumspaneler er formet af ren DNA fra

R-serien og har en aggressiv dobbeltlygte

front med M-formet luftindtag og en kraftig

central LED forlygte.

A&S kobling for øget kontrol

R7 er den første Yamaha med CP2 motor,

der er udstyret med slipperkobling (A&S),

som sikrer jævnere gearskift og forhindrer

overdrejning og baghjulshop under hårde

nedbremsninger, hvilket giver mere

forudsigelige og kontrollerbare

køreegenskaber når man er på vej ind i et

sving. Og denne A&S kobling giver også en

meget lettere følelse ved grebet.

Letvægtsramme med
 njusteret stivhedsbalance

Med en køreklar vægt på kun 188 kg,

R7'eren har en kompakt ramme der gør

den til den slankeste motorcykel i R-

serien. Stivhedsbalancen er blevet

 njusteret ved hjælp af en central

aluminiumsforstærkning og brugen af rør

med varierende trækstyrke - og disse

vigtige detaljer bidrager til motorcyklens

utroligt adrætte og responsive

køreegenskaber.

Fuldt justerbar 41 mm upside-
down forga el

Den 41 mm KYB upside-down forga el giver

en sikker og kontant føling med forenden på

racerbanerne og på snoede veje. Med fuldt

justerbar fjederforspænding samt retur- og

kompressionsdæmpning - og udstyret med

en støbt øverste ga ebro og en smedet

nederste ga elbro i aluminium - giver denne

avancerede forende enestående føling og

præcision.
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Motor

Motortype 4-takts, 2-cylindret, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 689cc
Boring x slaglængde 80,0 x 68,6 mm
Kompressionsforhold 11,5:1
Maks. e ekt 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
E ekt begrænset version 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Maks. moment 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 4,2 L/100 km
CO2 udledning 98 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 23°40
Efterløb 90 mm
A jedringssystem for Upside-Down fork
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 130 mm
Vandring bag 130 mm
Forbremse Hydraulic dual disc brake, Ø298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Fordæk 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Bagdæk 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Samlet længde 2.070 mm
Samlet bredde 705 mm
Samlet højde 1.160 mm
Sædehøjde 835 mm
Hjulafstand 1.395 mm
Min. frihøjde 135 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 188 kg
Tankkapacitet 13,0 L
Olietankkapacitet 3,0 L
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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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