
World GP 60th
Anniversary.
De R7 World GP 60th Anniversary is een perfect

voorbeeld van Yamaha's missie om motor etsen van

topkwaliteit te creëren die inspireren, ontroeren en

emoties losmaken. Snel, licht en wendbaar, en

afgewerkt in Yamaha's beroemde historische witte en

rode racekleuren: dit is de ultieme en toegankelijke

supersport.

Meer dan bij om het even welke andere fabrikant is het

Yamaha DNA verankerd in racen. Slechts enkele dagen

na de oprichting van het bedrijf nam het deel en won het

zijn allereerste race op de berg Fuji. Yamaha's beslissing

om in 1961 zijn kansen te verdedigen in Grand Prix races

bracht het merk in de eredivisie. Er is nooit een einde

gekomen aan de indrukwekkende reeks van

overwinningen. En racen blijft het hart en de ziel van

Yamaha.

Ontdek nu de R7 World GP 60th Anniversary. Alles aan

deze wendbare supersport is beïnvloed door Yamaha's

race-DNA. Van de vorm van de centrale luchtinlaat tot de

bouw van de lichte velgen en het ontwerp van het

World GP 60th Anniversary versie

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

Licht frame, speciaal ontworpen voor

een ideale chassisstijfheid

Volledig verstelbare upside-down

voorvork van 41 mm

Verstelbare gekoppelde

achterschokdemper

Radiaal gemonteerde remklauwen

vooraan

Een sportieve, verscholen rijpositie

zorgt voor een optimale wendbaarheid

Lichtgewicht 10-spaaks velgen

Optioneel Quick Shift-systeem voor

naadloos opschakelen
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World GP 60th Anniversary.
En met zijn speciale witte kuipkleur met rode speedblock graphics en zijn 60ste verjaardag-

embleem, gecombineerd met een rood voorspatbord, een gele voorplaat en goudkleurige velgen,

belichaamt en viert de R7 World GP 60th Anniversary 60 jaar GP-racen.

De compacte afmetingen en het hoge koppel van de R7 met hetzelfde pure race-DNA dat bij elke

Yamaha supersport-motor wordt geleverd, toveren bij elke rit gegarandeerd een glimlach op uw

gezicht. Om 60 jaar Grand Prix-racen te vieren, heeft Yamaha de exclusieve R7 World GP 60th

Anniversary gecreëerd met de iconische witte en rode speedblock kleurstelling.

Yamaha's betrokkenheid bij Grand Prix-races begon al in 1961 toen het bedrijf deelnam aan de

Franse GP om de competitie onmiddellijk op het hoogste niveau aan te vatten. Het team haalde kort

daarna een eerste overwinning en Yamaha won in 1964 de eerste van vele wereldtitels. De Yamaha

motoren bleven races winnen met tot nu toe meer dan 500 overwinningen. Niemand twijfelt eraan

dat er nog veel meer zullen volgen.

Elke supersport uit de R-serie dankt zijn bestaan aan de racemotoren van Yamaha. De iconische witte

kleur van het kuipwerk van de R7 World GP 60th Anniversary met de rode speedblock graphics en het

speciale 60ste verjaardag-embleem, gecombineerd met een rood voorspatbord, een gele voorplaat

en goudkleurige velgen, illustreren 60 jaar GP-racen en vieren de beroemde racemotoren en rijders

die de Yamaha legende hebben geschreven.
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World GP 60th Anniversary
versie

De iconische rode speed block graphics op

Yamaha's eerste GP-motoren behoren tot

de beroemdste en meest gewaardeerde

ontwerpen die ooit werden gemaakt. Het

zuiver witte kuipwerk met een dikke rode

streep langs de bovenkant van de tank en

het achterste deel geeft de strijdkracht

van de baanbrekende fabrieksracers weer.

De goudkleurige velgen en de gele

nummerplaat vooraan komen recht van

het circuit.

CP2-motor van 689 cc met hoog
koppel

De 689 cc CP2-motor van de R7 World GP

60th Anniversary levert 73,4 pk bij 8.750

tpm en zorgt voor een indrukwekkende

acceleratie en een onmiddellijke

gasrespons. De 270° krukas met zijn

onregelmatige ontstekingsinterval geeft

een levendig en spannend gevoel

naarmate het toerental stijgt. Dankzij het

lineaire koppel kunt u het vermogen

e ciënt gebruiken om sneller uit de

bochten te komen.

Atletisch ontwerp met R-serie
DNA

Om optimale prestaties te halen, moet het

frontale oppervlak zo klein mogelijk zijn.

Dankzij de compacte afmetingen van de

CP2-motor konden de ontwerpers van

Yamaha een atletisch kuipwerk

ontwikkelen dat slanker is dan alle andere

modellen uit de R-serie. En met de

sportieve, goed ingekapselde rijhouding

snijdt de R7 soepel en e ciënt door de

lucht.

Aerodynamische motorkap en
twin-eye voorkant

Zelfs zonder het Yamaha logo te zien,

weet u dat deze verblu ende nieuwe

supersport deel uitmaakt van de

legendarische R-serie. De lichte volledige

kuip met aluminium onderpanelen bevat

pure R-serie DNA en is uitgerust met

stoere twin-eye voorkant met M-vormig

luchtinlaatkanaal en een krachtige

centrale LED-koplamp.

A&S-koppeling voor een betere
besturing

De R7 World GP 60th Anniversary is de

eerste Yamaha met CP2-motor die

uitgerust is met een A&S-koppeling

(Assist & Slipper). Dit systeem maakt

soepeler schakelen mogelijk en voorkomt

een te hoog toerental van de motor en

een achterwielsprong als u hard remt. Dit

zorgt voor een meer voorspelbaar en

controleerbaar rijgedrag bij het naderen

van bochten. Deze A&S-koppeling biedt

ook een veel lichter gevoel aan de hendel.

Licht frame, speciaal ontworpen
voor een ideale chassisstijfheid

Met een rijklaar gewicht van slechts 188 kg

heeft de R7 World GP 60th Anniversary een

compact frame. Hij is dan ook de slankste

motor ets uit de R-serie. De

stijfheidsbalans werd ver jnd door een

aluminium middenbeugel en buizen met

verschillende treksterktes te gebruiken.

Deze belangrijke kenmerken dragen bij tot

de buitengewone wendbaarheid en de

responsieve besturingskarakteristieken van

de motor ets.
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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
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 brakes, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc brake, Ø245 mm
Bandenmaat voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55 ZR17M/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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