
Where R/World Meets
Yours
R-serien från Yamaha utvecklas. Medan  aggskeppen

R1M, R1 och World Supersport Championship-vinnande

R6 RACE fortsätter att dominera i toppkategorin, riktar

sig R7:an särskilt till förare som vill ha en renodlad

supersportdesign och verklig prestanda till ett

överkomligt pris.

CP2-motorn på 689 cc med högt vridmoment levererar

omedelbar, kraftfull prestanda och kontrollerbar kraft

med en lätt vridning av gasen. Med sitt smidiga chassi

med justerbar USD framga el, högpresterande bromsar

och radiellt monterat bromsok fram levererar R7

förstklassig prestanda – oavsett om du kör på en bana

eller ute på vägarna.

Den främre delen av R7:an är den minsta i R-seriens

modeller och ger maximal aerodynamisk e ektivitet –

samtidigt som clip-on-styret, de tillbaka yttade

fotpinnarna och sadeln med extra stöd bak ger dig en

anpassningsbar och sportig körställning. Denna nästa

generations Supersport gör R/World till en realitet för

förare som söker spänning. Du kommer dessutom att

CP2-motor på 689 cc med högt

vridmoment

Slimmad design med R-seriens DNA

Aerodynamisk kåpa och dubbla

strålkastare

A&S-koppling för bättre kontroll

Ram med låg vikt som  njusterats för

att ge maximal stabilitet och styrka.

Justerbar stötdämpare bak

Helt justerbar USD framga el med

41 mm innerben

Sportig, mer hopkrupen körställning

ger maximal  exibilitet

Radiellt monterade bromsok fram

10 ekrade aluminiumfälgar med låg vikt

Quick Shift-system QSS  nns som

tillbehör

Nästa generations färger

Äkta R-seriestil

35 kW A2-version  nns också

tillgänglig
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Where R/World Meets Yours
vridmoment, aggressiva R-seriedesign och supersmidiga köregenskaper placerar den i en klass för

sig.

Modellerna i Yamaha R-serien har gjort tusentals förare glada i över 20 år. Nu  nns det ett läckert

tillskott i serien, redo att välkomna en ny generation av förare till R/World. R7:an är snabb, smidig och

snygg, och erbjuder sportig prestanda i kombination med vardagligt nöje.

Den pigga CP2-motorn på 689 cc med A&S-koppling ger högt vridmoment och vass acceleration för

en riktigt spännande körupplevelse både på bana och väg. Det supersmala och aerodynamiska

chassit har en aggressiv front med dubbla strålkastare och en kraftfull central LED-strålkastare. Den

spetsiga bakdelen och den djupt skulpterade tanken är formade efter R-seriens DNA. R7:ans

avancerade bromsar och fjädring ger optimal kontroll vid kurvtagning och bromsning.

Den främre delen av R7:an är den minsta i R-seriens modeller och ger maximal aerodynamisk

e ektivitet – samtidigt som clip-on-styret, de tillbaka yttade fotpinnarna och sadeln med extra stöd

bak ger dig en anpassningsbar och sportig körställning. Denna enastående nästa generations

Supersport gör R/World till en realitet för förare som söker spänning – oavsett om du kör på en bana

eller ute på vägarna.
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CP2-motor på 689 cc med högt
vridmoment

Med 73,4 hk vid 8 750 rpm ger R7:ans

CP2-motor på 689 cc omedelbar

gasrespons och imponerande

acceleration.. R7:ans 270-graders vevaxel

ger ojämn tändföljd som garanterar en

livlig och härlig känsla när varvtalet ökar.

Den plana vridmomentkurvan gör att du

e ektivt kan lägga fokus på körningen

och snabbare kurvtagningar.

Slimmad design med R-seriens
DNA

En avgörande faktor för att uppnå optimal

prestanda är att ha minsta möjliga

frontyta. Tack vare CP2-motorns

kompakta mått har Yamahas

konstruktörer utvecklat ett smidigt chassi

som är smalare än på någon annan modell

i R-serien. Och med den sportiga, mer

hopkrupna körställningen skär R7 genom

luften mjukt och e ektivt.

Aerodynamisk kåpa och dubbla
strålkastare

Du behöver inte se Yamaha-logotypen för

att veta att denna fantastiska nya

Supersport ingår i den legendariska R-

serien. Den lätta helkåpan med undre

paneler av aluminium har givetvis R-seriens

DNA och de tu a dubbla strålkastarna med

M-format luftintag och en kraftfull, central

LED-strålkastare.

A&S-koppling för bättre
kontroll

R7 är den första modellen från Yamaha

med en CP2-motor som har försetts med

en slirkoppling (A&S). Funktionen ger

mjukare nedväxlingar och förhindrar

övervarv och att bakhjulet studsar och

lyfter vid snabba nedväxlingar. Detta ger

mer förutsägbara och kontrollerbara

köregenskaper när man närmar sig kurvor.

A&S-kopplingen ger dessutom en mycket

lättare känsla i kopplingshandtaget.

Ny ram som  njusterats för att
ge chassit rätt styvhet och
styrka.

Med en fulltankad vikt på bara 188 kg, gör

det R7 till en av de slankaste modellen i

R-serien. Balansen och stabiliteten på

ramen har  njusterats med ett centralt

placerat förstärkningsstag i aluminium

och ramrör med varierande hållfasthet.

Dessa viktiga funktioner bidrar till

motorcykelns enastående smidiga och

följsamma köregenskaper.

Helt justerbar USD framga el
med 41 mm innerben

Den inverterade KYB-framga eln med 41

mm innerben ger stabila och trygga

köregenskaper både på tävlingsbanorna och

slingrande vägar. Full justerbarhet av

förspänning-, retur- och

kompressionsdämpning. Gjuten övre

ga elkrona och smidd nedre ga elkrona i

aluminium ger utmärkt kontroll och

precision.
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Motor

Motortyp 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler
Slagvolym 689cc
Borrning och slag 80,0 x 68,6 mm
Kompression 11,5:1
Max e ekt 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm
E ektbegränsning 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Max vridmoment 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6.500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 4,2 L/100 km
CO2 utsläpp 98 g/km
Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 23°40
Försprång 90 mm
Fjädringssystem fram Upside-Down fork
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 130 mm
Frambroms Hydraulic dual disc brake, Ø298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Framdäck 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Bakdäck 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2.070 mm
Totalbredd 705 mm
Totalhöjd 1.160 mm
Sitthöjd 835 mm
Hjulbas 1.395 mm
Min. markfrigång 135 mm
Vikt (fulltankad) 188 kg
Bränsletanksvolym 13,0 L
Oljetanksvolym 3,0 L
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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.
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