
World GP 60th
Anniversary.
Den eksklusive R3 World GP 60th Anniversary hyller av 60

år med racing med de historiske fargekombinasjonene

som er blitt berømt gjennom selskapets banebrytende

GP-motorsykler. Med sin tidløse røde «speed-block»-

gra kk, rene hvite kåpe, gylne hjul og 60-

årsjubileumsemblem, hyller R3 World GP 60th Anniversary

en spesiell epoke på Yamahas reise.

Med samme racing-DNA som preger enhver R-Series

modell, er R3 World GP 60th Anniversary en av de mest

spennende motorsyklene i sin klasse. En 321cc-motor

med bra dreiemoment leverer inspirerende kraft, og

racing-inspirerte funksjoner inkluderer aerodynamisk

karosseri inspirert av M1 MotoGP® modellen, samt et

lett understell, kraftige bremser og en 37 mm USD ga el

for lett og presis håndtering.

Så hvis du har A2-førerkorte og leter etter en

mellomvekts supersport som blir lagt merke til, med

førsteklasses kvalitet, ikonisk utseende og fremragende

ytelse - for ikke å snakke om en eksklusiv og historisk

lakkering - er den nye R3 World GP 60th Anniversary

World GP 60th Anniversary fargeskjema

Radikalt M1 MotoGP® inspirert

utseende

R-Series inspirert frontparti

Turtallsvillig 321cc EU5-motor

Lett supersportmodell i A2-klassen

Smalt og lett sportschassis

R1-inspirerte doble LED-frontlykter

37 mm KYB invertert forga el

Lavt plassert drivsto tank og lavt

styre

Lettvektsfelger og supersportdekk

Kraftig bremsesystem med ABS

Velbalansert 50:50-vektfordeling
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World GP 60th Anniversary.
Den har en 321cc motor med mye dreiemoment, et kompakt understell og aggressiv M1 MotoGP®-

inspirert kåpe: vår R3 er Yamahas ultimate supersport-modell for A2-førerkort. Nå tas R/World til

neste nivå med eksklusive R3 World GP 60th Anniversary med de dynamiske og ikoniske racingfargene

fra Yamahas historiske GP-sykler.

I 1961 deltok selskapet vårt på sitt aller første internasjonale road race under det franske Grand Prix.

Og for å markere 60 års racingsuksess har Yamaha skapt den helt spesielle R3 World GP 60th

Anniversary med historiske hvite og røde racing-farger – for å hylle maskinene som tok mer enn 500

seire under World Grand Prix mellom 1961 og 2021.

Det hvite kåpesettet til R3 World GP 60th Anniversary har den berømte røde "speed block"-gra kken

som ble gjort kjent av Yamahas legendariske racersykler fra tidligere tiår. En rød forskjerm og rød

stripe på tanken tar opp arven fra GP, mens den historiske racing-stilen kompletteres med gylne hjul,

et gulltankmerke og en gul nummerplate.
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World GP 60th Anniversary
fargeskjema

R3 World GP 60th Anniversary historiske

racingfarger gjenskaper det berømte

designet som ble brukt på Yamahas

historiske Grand Prix-racere. De rene,

hvite kåpene har den ikoniske røde "speed

block" -gra kken, og for å fullføre R3

World GP 60th Anniversary autentiske

fabrikksykkelutseende, har den også en

rød frontskjerm, gul nummerplat,

gullfargede felger, gullfarget tankemblem,

og en solid rød stripe på toppen av tanken

og halepartiet.

Radikalt M1 MotoGP® inspirert
utseende

Inspirert av Yamahas MotoGP-sykler, har

R3 World GP 60th Anniversary slanke og

arerodynamiske kåper. Det sentralt

plasserte luftinntaket som vi kjenner igjen

fra M1, gir denne kompakte supersport'en

et rent racing-utseende. Med generelt

høye spesi kasjoner og optimal 50/50-

fordeling av vekten er R3 World GP 60th

Anniversary klar til å begeistre deg både

på gaten og på banen.

R-Series inspirert frontparti

Med sin aggressive front er denne sykkelen

ren R-series, og byr på en dynamisk kåpe og

en ikonisk R1-inspirert vindskjerm. Doble

LED-frontlykter og et sentralt plassert

luftinntak, med overlappende kåpedeler som

optimaliserer luftstrømmen til EU5-

motoren, gjør dette til den mest

fremragende supersporten i 300cc A2-

klassen.

Turtallsvillig 321cc EU5 motor

Med et kompresjonsforhold på 11,2: 1,

doble overliggende kamaksler (DOHC) og

4-ventilers sylindertopper, er den 321cc 2-

sylindrede motoren designet for rask

turtallsøkning og høy e ekt på høyt

turtall. Med en maksimal e ekt på

30,9kW (42HK) ved 10.750 rpm, sørger R3

World GP 60th Anniversary-modellens

kraftige EU5-motor for rask akselerasjon,

et bredt e ektregister og en spennende

tur.

Lett supersportmodell i A2-
klassen

Enten du har A2-førerkort eller bare

ønsker den ultimate mellomklasse-

supersporten, har R3 World GP 60th

Anniversary teknologien, ytelsen og stilen

du leter etter. Denne motorsykkelens

racing-DNA er utviklet ved hjelp av den

samme kompromissfrie  loso en som går

inn i alle våre R-Series modeller, og er

bygget for å begeistre.

Smalt og lett sportschassis

Dette kompakte og lette chassiset er

konstruert av strekkfaste stålrør som gir en

optimal balanse mellom styrke og stivhet.

For sportslig og smidige kjøreegenskaper gir

R3 World GP 60th Anniversary-modellens

korte akselavstand enestående

svingvillighet. Vektfordeling foran/bak på

nær 50/50 og den justerbare setehøyden gir

en trygg og balansert tur.
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Motor

Motortype Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC, 4-ventilers
Slagvolum 321cc
Boring x slag 68,0 × 44,1 mm
Kompresjonsforhold 11,2 : 1
Maks. e ekt 30,9 kW (42,0PS) @ 10.750 rpm
Maks. dreiemoment 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem Elektrisk
Startsystem TCI
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Drivsto orbruk 4,1 L/100 km
CO2-utslipp 94 g/km
Forgasser Bensininnsprøytning

Chassis

Ramme Diamant
Castervinkel 25° 00′
Forsprang 95 mm
Fjæringssystem foran Telescopic forks
Fjæringssystem bak Svingarm
Fjæringsvei foran 130 mm
Fjæringsvei bak 125 mm
Bremser foran Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø220 mm
Dekk foran 110/70 R17M/C 54H Tubeless
Dekk bak 140/70 R17M/C 66H Tubeless

Dimensjoner

Lengde 2.090 mm
Bredde 730 mm
Høyde 1.140 mm
Setehøyde 780 mm
Akselavstand 1.380 mm
Minimum bakkeklaring 160 mm
Vekt (fulltanket) 169 kg
Tankvolum 14 L
Kapasitet oljetank 2,50 L
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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