
Waar R/World de uwe
ontmoet
De R-serie van Yamaha evolueert. Terwijl de

topmodellen R1M, R1 en World Supersport

Championship-winnende R6 RACE tot de beste in hun

categorie blijven behoren, is de R7 speci ek gericht op

rijders die puur Supersport-design willen met

opwindende prestaties voor een toegankelijke prijs.

De koppelrijke CP2-motor van 689 cm³ levert direct een

krachtig en controleerbaar vermogen met één draai van

uw pols. Met zijn wendbare chassis dat is uitgerust met

upside-down voorvorken, hoogwaardige remmen en

radiaal gemonteerde remklauwen aan de voorzijde,

biedt de R7 u een eersteklas speci catie, of u nu op het

circuit of op de weg rijdt.

De atletische twin-eye carrosserie heeft het smalste

frontale oppervlak van alle modellen uit de R-serie,

waardoor het hoogste niveau van aerodynamische

e ciëntie wordt gegarandeerd. Het clip-on stuur, de

achtersets en een zadel met schokdemper zorgen voor

een aanpasbare en sportieve rijpositie. Deze uitstekende

Supersport van de volgende generatie zorgt ervoor dat

CP2-motor van 689 cc met hoog

koppel

Atletisch ontwerp met R-serie-

eigenschappen

Aerodynamische motorkap en twin-eye

koplampen

A&S-koppeling voor een betere

besturing

Lichtgewicht frame dat is afgestemd

op de chassisstijfheid

Verstelbare gekoppelde

achterschokdemper

Volledig verstelbare upside-down

voorvork van 41 mm

Een sportieve, verscholen rijpositie

zorgt voor een optimale wendbaarheid

Radiaal gemonteerde remklauwen

vooraan

Lichtgewicht 10-spaaks velgen

Optioneel Quick Shift-systeem voor

naadloos opschakelen

Kleuren van de volgende generatie

Pure R-serie-stijl

35 kW uitvoering voor A2-rijbewijs ook

beschikbaar
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Waar R/World de uwe ontmoet
rijders die op zoek zijn naar kicks, zoals u. U zult merken dat de koppelrijke prestaties, het agressieve

R-Family-ontwerp en de superwendbare rijeigenschappen hem tot een klasse apart maken.

Yamaha-modellen uit de R-serie brengen al meer dan 20 jaar duizenden rijders in vervoering. Nu is er

een scherp ogende toevoeging aan het assortiment die klaar is om een nieuwe generatie rijders te

verwelkomen in R/World. De R7, die snel, wendbaar en knap is, biedt sportprestaties in combinatie

met alledaags plezier.

De levendige CP2-motor van 689 cm³ met A&S-koppeling zorgt voor een koppelrijke acceleratie voor

een echt opwindende rijervaring op het circuit en op de weg. Het supersmalle en aerodynamische

kuipwerk heeft agressieve twin-eye koplampen met een krachtige centrale led-koplamp. De

scherpe achterkant en diep vormgegeven tank bestaan uit pure R-serie-eigenschappen. De

hoogwaardige remmen en wielophanging van de R7 zorgen voor een optimale besturing bij het

nemen van bochten en het remmen.

Het voorste gedeelte van de R7 is het kleinste van de modellen uit de R-serie en zorgt voor het

hoogste niveau van aerodynamische e ciëntie, terwijl het clip-on stuur, de achtersets en een zadel

met schokdemper u een aanpasbare en sportieve rijpositie geven. Deze buitengewone Supersport

van de volgende generatie zorgt ervoor dat R/World realiteit wordt voor rijders die op zoek zijn naar

kicks, zoals u, of u nu op het circuit of op de weg rijdt.
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CP2-motor van 689 cm³ met
hoog koppel

De 689 cm³ CP2-motor van de R7 levert

73,4 pk bij 8 750 tpm en biedt een

spannende acceleratie en onmiddellijke

gasrespons. De 270-graden krukas geeft

een onregelmatig ontstekingsinterval dat

zorgt voor een levendig en opwindend

gevoel naarmate het toerental stijgt.

Dankzij de lineaire koppeloutput kunt u

het vermogen e ciënt overdragen voor

snellere uitritten in bochten.

Atletisch ontwerp met R-serie-
eigenschappen

Een belangrijke factor om optimale

prestaties te bereiken is het kleinst

mogelijke frontale oppervlak hebben.

Dankzij de compacte afmetingen van de

CP2-motor konden de ontwerpers van

Yamaha een atletische carrosserie

ontwikkelen die slanker is dan alle andere

modellen uit de R-serie. En met zijn

sportieve, verscholen rijpositie snijdt de

R7 soepel en e ciënt door de lucht.

Aerodynamische motorkap en
twin-eye koplampen

U hoeft het Yamaha-logo niet te zien om te

weten dat deze verblu ende nieuwe

Supersport deel uitmaakt van de

legendarische R-Serie. De volledige

lichtgewicht kuip met aluminium

onderpanelen bestaat uit pure R-serie-

eigenschappen en is uitgerust met

agressieve twin-eye koplampen met M-

vormig luchtinlaatkanaal en een krachtige

centrale led-koplamp.

A&S-koppeling voor een betere
besturing

De R7 is de eerste Yamaha met CP2-

motor die is uitgerust met een Assist &

Slipper (A&S)-koppeling die soepeler

schakelen mogelijk maakt en een te hoog

toerental van de motor en

achterwielsprong tijdens hard remmen

voorkomt, wat resulteert in een meer

voorspelbare en beheersbare besturing bij

het naderen van bochten. En deze A&S-

koppeling geeft ook een veel lichter

gevoel bij de hendel.

Lichtgewicht frame dat is
afgestemd op de
chassisstijfheid

Met een rijklaar gewicht van slechts 188

kg heeft de R7 een compact frame

waardoor hij de meest slanke motor ets

uit de R-serie is. De stijfheidsbalans werd

ver jnd met een aluminium middenbeugel

en door gebruik te maken van buizen met

verschillende treksterktes. Deze

belangrijke kenmerken dragen bij aan de

buitengewoon wendbare en responsieve

rijeigenschappen van de motor ets.

Volledig verstelbare upside-
down voorvorken van 41 mm

De KYB upside-down voorvorken van 41 mm

geven een stabiel en zelfverzekerd gevoel op

racecircuits en bochtige wegen. De

hoogwaardige voorkant biedt een

uitstekende bestuurbaarheid en precisie

dankzij een volledige instelbaarheid voor

veervoorspanning en rebound- en

compressiedemping, en doordat deze is

uitgerust met een door gravitatiegieten

verkregen bovenste drievoudige klem en

gesmede aluminium onderste drievoudige

klem.
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Motor

Motortype 4-takt, 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689cc
Boring x slag 80,0 x 68,6 mm
Compressieverhouding 11,5:1
Max. vermogen 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Max. koppel 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4,2 L/100 km
CO2 emission 98 g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 23°40
Spoor 90 mm
Wielophanging voor Upside-Down fork
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 130 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc brake, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.070 mm
Totale breedte 705 mm
Totale hoogte 1.160 mm
Zithoogte 835 mm
Wielbasis 1.395 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

188 kg

Inhoud brandstoftank 13,0 L
Carterinhoud 3,0 L
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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.
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