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Ексклузивният R3 World GP 60th Anniversary

олицетворява 60 години състезания с историческата

състезателна цветова схема, прославена от GP

мотоциклетите на компанията, пионери в своята област.

Със своя непреходен дизайн „speed block“ в червено,

чисто бял обтекател, златни колела и емблема за 60-

годишнината R3 World GP 60th Anniversary отдава почит

на специална ера в историята на Yamaha.

Със същата състезателна природа, която влагаме във

всеки модел от серия R, R3 World GP 60th Anniversary е

един от най-вълнуващите мотоциклети в класа си.

Двигателят с високи обороти и обем 321 куб.см осигурява

вълнуваща мощ, а неговите състезателни характеристики

включват аеродинамичен корпус, вдъхновена от

мотоциклета M1 MotoGP®, както и леко шаси, мощни

спирачки и 37-милиметрова предна вилка USD за пъргаво

и прецизно управление.

Така че, ако имате шофьорска книжка категория А2 и

търсите шеметен суперспортен мотор със средно…

Цветова схема на World GP 60th

Anniversary

Радикален вид, вдъхновен от M1

MotoGP®

Физиономия, вдъхновена от серия R

Високооборотен двигател с обем 321

куб.см, съответстващ на Евро 5

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
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World GP 60th Anniversary.
тегло и премиум качество,с култов външен вид и изключителни работни характеристики, а да не

говорим и за ексклузивната и историческа състезателна цветова схема, новият R3 World GP 60th

Anniversary определено е ваш тип.

Със своя двигател с обем 321 куб.см и високи обороти, с компактното шаси и агресивно оформения

обтекател, вдъхновен от M1 MotoGP®, R3 е най-добрият суперспортен модел на Yamaha, който може

да се управлява с категория A2. А сега, с динамичните състезателни цветове на историческите GP

мотоциклети на Yamaha, ексклузивният R3 World GP 60th Anniversary издига света на серия R на ново

ниво със своя емблематичен състезателен стил.

През 1961 г. компанията участва в първото си международно шосейно състезание на Гран при на

Франция. За да отбележи 60 години успехи в състезанията, Yamaha създаде много специалния R3

World GP 60th Anniversary с историческите състезателни цветове бяло и червено, за да отдаде почит

на машините, записали над 500 победи в световните състезания Гран При между 1961 и 2021 г.

Белият корпус на R3 World GP 60th Anniversary включва прочутите червени графични елементи

„speed block“, прославени от легендарните състезателни мотоциклети на Yamaha от предишните

десетилетия. Червеният преден калник и червена ивица на резервоара подчертават връзката с Гран

при, а историческият състезателен стил се допълва от златни колела, златна значка на резервоара и

жълт номер в състезателен стил.
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Цветова схема на World GP
60th Anniversary

Историческата състезателна цветова

схема на R3 World GP 60th Anniversary

възпроизвежда прочутия дизайн,

използван на състезателните

мотоциклети на Yamaha за Гран При от

предишна епоха. Чисто белият корпус е

допълнен с култовия червен дизайн

„speed block“, а автентичният фабричен

външен вид на R3 World GP 60th

Anniversary се допълва от червен

преден калник, жълта регистрационна

табела, златни колела, златна значка за

резервоара и плътна червена ивица в

горната част на резервоара и

задницата.

Радикален вид, вдъхновен от
M1 MotoGP®

Вдъхновен от състезателния

мотоциклет на Yamaha MotoGP®,

корпусът на R3 World GP 60th

Anniversary е елегантен и

аеродинамичен. Въздуховодът в

централния стил на M1 придава на този

компактен суперспортен модел невинен

вид, а с високите общи спецификации и

идеалното разпределение на теглото

50/50 R3 World GP 60th Anniversary е

готов да впечатлява на улицата  и на

пистите.

Физиономия, вдъхновена от
серия R

С агресивното си лице този мотоциклет  е

чист наследник на серия R и се отличава

с динамичен преден обтекател и

състезателна слюда, вдъхновени от

легендарния R1. Двойните светодиодни

фарове и централният въздуховод заедно

с обтекателите с напречни слоеве

осигуряват максимален  поток от

охлаждащ въздух за съответстващия на

Евро 5 двигател, което прави този

суперспортен модел най- забележителния

в  класа 300 куб.см на категория A2.

Високооборотен двигател с
обем 321 куб.см,
съответстващ на Евро 5

С коефициент на компресия от 11,2:1,

два горноразположени разпределителни

вала (DOHC) и цилиндрови глави с 4

клапана, 2-цилиндровият двигател с

обем 321 куб.см е конструиран за бързо

ускоряване и ефективност при високи

обороти. С максималната си мощност

от 30,9 kW (42 к.с.) при 10 750 об/мин

мощният двигател, съответстващ на

Евро 5, на R3 World GP 60th Anniversary

осигурява забележително ускорение за

вълнуващо каране  и голям размах на

мощността.

Лек суперспортен
мотоциклет за категория A2

Независимо дали сте мотоциклетист с

категория A2, или просто искате

изключително лек суперспортен модел,

R3 World GP 60th Anniversary разполага с

технологиите, техническите показатели

и стила, които ви трябват. Разработен

по същата безкомпромисна философия

като всеки друг модел от серия R,

състезателното сърце на този

мотоциклет е създадено за силни

усещания.

Елегантно и леко спортно шаси

Компактното и леко шаси е произведено

от стоманени тръби с повишена якост,

които създават оптимален баланс между

здравина и твърдост. За спортно и

пъргаво управление характеристиките на

късото междуосие на R3 World GP 60th

Anniversary дават забележителна

пъргавост – докато разпределението на

теглото 50/50 между предна/задна част и

достъпната височина на седалката

осигуряват уверено и балансирано

каране.
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Двигател

Тип на двигателя
4-тактов, 2-цилиндъра, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 321cc
Диаметър х ход 68,0 × 44,1 mm
Степен на сгъстяване 11,2 : 1
Максимална мощност 30,9 kW (42,0PS) @ 10.750 rpm
Максимален въртящ  момент 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система Електрическа
Стартерна система TCI
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 4,1 L/100 km
CO2 emission 94 g/km
Карбуратор Горивен инжекцион

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 25° 00′
Следа 95 mm
Система на предното очакване Telescopic forks
Система на задното очакване Плаващо рамо
Преден ход 130 mm
Заден ход 125 mm
Предна спирачка Hydraulic single disc, Ø298 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø220 mm
Предна гума 110/70 R17M/C 54H Tubeless
Задна гума 140/70 R17M/C 66H Tubeless

Размери

Обща дължина 2.090 mm
Обща ширина 730 mm
Обща височина 1.140 mm
Височина на седалката 780 mm
Колесна база 1.380 mm
Минимален просвет 160 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

169 kg

Капацитет на горивен резервоар 14 L
Капацитет на маслен резервоар 2,50 L
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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.
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