
World GP 60th
Anniversary.
Exkluzivní model R3 World GP 60th Anniversary ztělesňuje

60letou historii závodění v historickém závodním

barevném schématu, který proslavily průkopnické

motocykly GP této společnosti. S nadčasovou červenou

gra kou Speedblock, čistě bílou kapotáží, zlatými koly

a emblémem 60. výročí vzdává model R3 World GP 60th

Anniversary hold výjimečné éře se zásadním významem

pro cestu značky Yamaha.

Model R3 World GP 60th Anniversary se vyznačuje stejnou

závodní DNA, jakou mají všechny modely řady R, a je

jedním z nejzajímavějších motocyklů ve své třídě.

Vysokootáčkový motor o objemu 321 ccm nabízí agresivní

výkon. Závodní prvky zahrnují aerodynamickou karoserii

inspirovanou motocyklem M1 MotoGP®, lehký podvozek,

účinné brzdy a 37mm přední vidlice USD zajišťující obratné

a přesné ovládání.

Pokud jste tedy držitelem licence A2 a hledáte úchvatný

supersportovní motocykl střední kubatury s prémiovou

kvalitou, ikonickým vzhledem a vynikajícím výkonem –

nemluvě o exkluzivním historickém závodním provedení –

Barevné provedení World GP 60th

Anniversary

Radikální vzhled inspirovaný

motocyklem M1 MotoGP®

Maska inspirovaná řadou R

Vysokootáčkový motor EU5 o objemu

321 ccm

Lehký supersportovní motocykl pro

řidičské oprávnění skupiny A2

Štíhlý a lehký sportovní podvozek

Dva přední LED světlomety inspirované

modelem R1

37mm přední vidlice upside down KYB

Snížená palivová nádrž a poloha řídítek

Lehká kola se supersportovními

pneumatikami

Účinný brzdový systém s ABS

Vyvážené rozložení hmotnosti 50/50
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World GP 60th Anniversary.
nový model R3 World GP 60th Anniversary byl stvořen přesně pro vás.

Model R3 společnosti Yamaha s vysokootáčkovým motorem o objemu 321 ccm, kompaktním šasi

a agresivní kapotáží inspirovanou motocykly M1 MotoGP® představuje vrchol supersportu ve skupině

A2. Exkluzivní model R3 World GP 60th Anniversary, který je nyní oděn v dynamických závodních

barvách historických motocyklů Yamaha GP, posouvá značku R/World na vyšší úroveň díky ikonickému

závodnímu stylu.

V roce 1961 se tato společnost poprvé zúčastnila mezinárodního silničního závodu při Velké ceně

Francie. U příležitosti 60 let závodních úspěchů vytvořila Yamaha speciální model R3 World GP 60th

Anniversary v historických bílých a červených závodních barvách, aby vzdala hold strojům, které

v letech 1961-2021 nasbíraly více než 500 vítězství v závodech World Grand Prix.

Bílá karoserie modelu R3 World GP 60th Anniversary se vyznačuje proslulou červenou gra kou

Speedblock, kterou proslavily legendární závodní motocykly Yamaha z předchozích desetiletí.

Červený přední blatník a červený pruh na nádrži zdůrazňují odkaz na GP – zatímco historický závodní

styl je doplněn zlatými koly, zlatým štítkem na nádrži a žlutou číselnou značkou v závodním stylu.
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Barevné provedení World GP
60th Anniversary

Historické závodní barevné schéma

modelu R3 World GP 60th Anniversary

kopíruje slavný design závodních

motocyklů Yamaha Grand Prix z předešlé

éry. Čistě bílou karoserii zdobí ikonická

červená gra ka Speedblock a autentický

vzhled továrního motocyklu R3 World GP

60th Anniversary dotváří červený přední

blatník, žlutá číselná značka, zlatá kola,

zlatý štítek na nádrži a červený pruh na

horní části nádrže a na zádi.

Radikální vzhled inspirovaný
motocyklem M1 MotoGP®

Štíhlý aerodynamický tvar kapotáže R3

World GP 60th Anniversary je inspirován

závodními motocykly Yamaha MotoGP®.

Centrální sání vzduchu ve stylu M1 dodává

tomuto kompaktnímu supersportovnímu

motocyklu čistě závodní vzhled. Motocykl

R3 World GP 60th Anniversary s celkově

skvělými technickými parametry

a ideálním rozložením hmotnosti 50/50 je

připraven vás nadchnout na silnici i na

trati.

Maska inspirovaná řadou R

Tento motocykl s nepřehlédnutelnou

maskou, dynamickým předním krytem

a štítem závodního typu inspirovaným

legendárním modelem R1 skvěle zapadá do

řady R. Dva LED světlomety a centrální sání

vzduchu spolu s kapotáží v křížovém

uspořádání maximalizují proudění chladicího

vzduchu k motoru EU5. Díky tomu je tento

stroj králem supersportovních motocyklů

s objemem do 300 ccm pro řidičské

oprávnění skupiny A2.

Vysokootáčkový motor EU5
o objemu 321 ccm

Motor o objemu 321 ccm s kompresním

poměrem 11,2 : 1, dvěma vačkovými

hřídelemi v hlavě válce (DOHC)

a 4ventilovými hlavami válců je vyvinut

s ohledem na vysokou hodnotou

maximálních otáček a velkým výkonem

v otáčkách. Špičkový motor EU5 modelu

R3 World GP 60th Anniversary

s maximálním výkonem 30,9 kW (42 k) při

10 750 ot./min poskytuje úžasné zrychlení

pro vzrušující zážitek z jízdy a vysoký

výkon ve velkém rozsahu otáček.

Lehký supersportovní motocykl
pro řidičské oprávnění skupiny
A2

Ať už jste jezdec s řidičským oprávněním

skupiny A2 nebo hledáte špičkový lehký

supersportovní motocykl, model R3 World

GP 60th Anniversary nabízí technologie,

výkon a styl, které hledáte. Tento

motocykl s ryzí závodní DNA vyvinutý se

stejným přístupem bez kompromisů, jaký

provází všechny modely řady R, vás

vždycky dokáže nadchnout.

Štíhlý a lehký sportovní podvozek

Kompaktní a lehký rám je vyroben

z vysokopevnostní oceli a vyznačuje se

optimálně vyváženým poměrem pevnosti

a tuhosti. Pro dosažení sportovního

a výjimečně hbitého ovládání má model R3

World GP 60th Anniversary kratší rozvor.

Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu, které

činí téměř 50/50, a přístupná výška sedla

jsou zárukou jisté a vyvážené jízdy.
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Motor

Typ motoru
4taktní, 2válcový, Kapalinou chlazený, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 321cc
Vrtání x zdvih 68,0 × 44,1 mm
Kompresní poměr 11,2 : 1
Maximální výkon 30,9 kW (42,0PS) @ 10.750 rpm
Maximální točivý moment 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování Elektrický
Systém startování TCI
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 4,1 L/100 km
CO2 emission 94 g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 25° 00′
Stopa 95 mm
Systém předního odpružení Telescopic forks
Systém zadního odpružení kyvná vidlice
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 125 mm
Přední brzda Hydraulic single disc, Ø298 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø220 mm
Přední pneumatika 110/70 R17M/C 54H Tubeless
Zadní pneumatika 140/70 R17M/C 66H Tubeless

Rozměry

Celková délka 2.090 mm
Celková šířka 730 mm
Celková výška 1.140 mm
Výška sedla 780 mm
Rozvor kol 1.380 mm
Minimální světlá výška 160 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 169 kg
Kapacita palivové nádrže 14 L
Kapacita olejové nádrže 2,50 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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