
World GP 60th
Anniversary.
De exclusieve R3 World GP 60th Anniversary belichaamt

60 jaar racen met de historische racekleurenstelling, die

beroemd werd door de baanbrekende GP-motoren van

Yamaha. Met zijn tijdloze rode 'speed block'-graphics,

zuiver witte kuip, gouden wielen en 60-jarig

jubileumembleem, brengt de R3 World GP 60th

Anniversary een eerbetoon aan een speciaal tijdperk in

Yamaha's geschiedenis.

Met hetzelfde race-DNA dat in elk model van de R-serie

zit, is de R3 World GP 60th Anniversary één van de meest

opwindende motor etsen in zijn klasse. De hoogtoerige

321 cc-motor levert opwindende kracht, en de

racegerichte kenmerken omvatten een aerodynamisch

carrosserie geïnspireerd op de M1 MotoGP®-motor ets,

evenals een lichtgewicht chassis, krachtige remmen en

37 mm USD-voorvork voor wendbaar en nauwkeurig

rijgedrag.

Dus als je een A2-motorrijbewijs hebt en op zoek bent

naar een opvallende middengewicht Supersport met

premium kwaliteit, een iconisch mooi uiterlijk en
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Anniversary

Radicale look, ontleend aan de M1

MotoGP®

Geïnspireerd door het uiterlijk van de

R-serie

Hoogtoerig EU5 motorblok van 321 cc

Lichtgewicht supersport voor A2

motorrijbewijs

Slank en licht frame

LED koplampen, ontleend aan de R1

Ø 37 mm KYB upside-down voorvork

Laaggeplaatste brandstoftank en

stuurpositie

Lichtgewicht velgen en Supersport-

banden

Krachtig ABS remsysteem

Uitgebalanceerde 50/50

gewichtsverdeling
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World GP 60th Anniversary.
historische racekleurenstelling – dan is de nieuwe R3 World GP 60th Anniversary is zeker jouw soort

motor ets.

Met zijn hoogtoerig 321 cc-motorblok, compacte chassis en agressieve M1 MotoGP®-geïnspireerde

kuip, is de R3 Yamaha's ultieme Supersport motor voor bestuurders met een A2-motorrijbewijs. En nu

uitgerust met de dynamische racekleuren van Yamaha's historische GP-motoren, tilt de exclusieve R3

World GP 60th Anniversary de R-World naar een hoger niveau met zijn iconische racestijl.

In 1961 deed het bedrijf mee aan zijn allereerste internationale wegrace tijdens de Franse Grand Prix.

En om 60 jaar racesucces te markeren, heeft Yamaha de zeer speciale R3 World GP 60th Anniversary

gecreëerd met historische witte en rode racekleuren: als eerbetoon aan de machines die tussen

1961 en 2021 meer dan 500 overwinningen behaalden in World Grand Prix-races.

De witte carrosserie van de R3 World GP 60th Anniversary is voorzien van de beroemde rode 'speed

block'-graphics die befaamd zijn geworden door Yamaha's legendarische race-motor etsen uit de

afgelopen decennia. Een rood voorspatbord en een rode streep op de tank versterken de GP-

stamboom - terwijl de historische racestijl tot in de puntjes wordt ver jnd met gouden wielen, een

gouden tankbadge en een gele nummerplaat in racestijl.
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Kleurstelling voor de World GP
60th Anniversary

De historische racekleurstelling van de R3

World GP 60th Anniversary refereert aan

het beroemde ontwerp dat werd gebruikt

op Yamaha's Grand Prix race-motoren uit

een eerder tijdperk. De zuiver witte

carrosserie is voorzien van de iconische

rode 'speed block'-graphics, en om de

authentieke fabrieks-motor look van de

R3 World GP 60th Anniversary af te

maken, is er een rood voorspatbord, een

gele nummerplaat, gouden wielen, een

gouden tankbadge en een e en rode

streep op bovenkant van de tank en de

achterkant.

Radicale look, ontleend aan de
M1 MotoGP®

Geïnspireerd op de Yamaha MotoGP®

race-motor ets, is de carrosserie van de

R3 World GP 60th Anniversary strak en

aerodynamisch. Deze compacte

Supersport krijgt zijn circuit-look door de

centraal geplaatste luchtinlaat in M1-

stijl. Dankzij de algehele hoge

speci caties en de ideale 50/50

gewichtsverdeling is de R3 World GP 60th

Anniversary dé motor ets die op de weg

én op het circuit de rillingen over je rug

laat lopen.

Geïnspireerd door het uiterlijk
van de R-serie

Het opvallende uiterlijk van deze motor ets

is puur R-serie! Uitgerust met een

dynamische voorkuip en een kuipruit die op

de iconische R1 geïnspireerd zijn. Dubbele

LED-koplampen en een centrale luchtinlaat

bewerkstelligen samen met de kruislings

gelaagde kuipdelen een maximale

luchtstroom naar het EU5-motorblok,

waardoor dit de beste Supersport is in de

300 cc-klasse voor bestuurders met een A2

motorrijbewijs.

Hoogtoerige EU5 motor van 321
cc

Met een compressieverhouding van 11,2:1,

dubbele bovenliggende nokkenassen

(DOHC) en cilinderkoppen met 4 kleppen,

is de 321 cc 2-cilindermotor ontworpen

voor snelle toeren en e ciëntie bij een

hoog toerental. Met een

maximumvermogen van 30,9 kW (42 DIN-

pk) bij 10.750 tpm levert de krachtige

EU5-motor van de R3 World GP 60th

Anniversary een geweldige acceleratie en

een spannende rijervaring met brede

vermogensverdeling.

Lichtgewicht Supersport voor
A2-motorrijbewijs

Of je nu een bestuurder bent met een A2

motorrijbewijs of je zinnen hebt gezet op

een ultieme lichtgewicht Supersport, de

R3 World GP 60th Anniversary heeft de

technologie, prestaties en stijl in huis die

je wenst. Deze motor ets is ontwikkeld

met dezelfde compromisloze  loso e van

elk model uit de R-serie. Zijn Racing-DNA

is gemaakt voor pure sensatie.

Slank en licht frame

Voor een optimale balans tussen sterkte en

stijfheid is het compacte en lichtgewicht

chassis vervaardigd van hoogwaardig staal

met een hoge treksterkte. Om een sportief

en wendbare rijervaring te waarborgen,

levert de korte wielbasis van de R3 World

GP 60th Anniversary onovertro en

wendbaarheid. De 50/50 voor/achter-

gewichtsverdeling en de toegankelijke

zithoogte zorgen voor een vertrouwd en

evenwichtig rijgedrag.
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Motor

Motortype 4-takt, 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 321cc
Boring x slag 68,0 × 44,1 mm
Compressieverhouding 11,2 : 1
Max. vermogen 30,9 kW (42,0PS) @ 10.750 rpm
Max. koppel 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem Elektrisch
Startsysteem TCI
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 4,1 L/100 km
CO2 emission 94 g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Type chassis Diamantvormig
Balhoofdhoek 25° 00′
Naloop 95 mm
Wielophanging, voor Telescopic forks
Wielophanging, achter Achterbrug
Veerweg, voor 130 mm
Veerweg, achter 125 mm
Remmen, voor Hydraulic single disc, Ø298 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø220 mm
Bandenmaat, voor 110/70 R17M/C 54H Tubeless
Bandenmaat, achter 140/70 R17M/C 66H Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.090 mm
Totale breedte 730 mm
Totale hoogte 1.140 mm
Zithoogte 780 mm
Wielbasis 1.380 mm
Grondspeling 160 mm
Rijklaargewicht 169 kg
Inhoud brandstoftank 14 L
Motorolie hoeveelheid 2,50 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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