
World GP 60th
Anniversary.
Exklusiva R3 World GP 60th Anniversary förkroppsligar 60

år av racing genom sitt historiska racingfärgschema som

gjordes känt av företagets banbrytande GP-motorcyklar.

Med sin tidlösa röda "speed block"-gra k, på en klassiskt

vit botten, gyllene hjul och emblemet för 60-årsjubileet

hyllar R3 World GP 60th Anniversary en speciell epok

under Yamahas resa.

Samma racing-DNA som alla modeller i R-serien gör R3

World GP 60th Anniversary till en av de mest spännande

motorcyklarna i klassen. Den varvvilliga motorn på 321

kubik levererar nervkittlande kraft, och dess

racinginspirerade funktioner inkluderar aerodynamiska

kåpor inspirerade av M1 MotoGP®-cykeln samt ett lätt

chassi, kraftfulla bromsar och 37 mm USD-framga el för

smidiga och exakta köregenskaper.

Om du har ett A2-körkort och söker en

uppseendeväckande, mellanklass supersportcykel med

förstklassig kvalitet, ikoniskt utseende och enastående

prestanda – för att inte nämna ett exklusivt och

historiska färgschema för racing…

Färgschema för World GP 60th

Anniversary

Spännande M1 MotoGP®-inspirerad

look

Frontkåpa inspirerad av R-serien

Varvstark EU5-motor på 321 kubik

Lätt supersportmotorcykel för A2-

behörighet

Slimmat sportchassi med låg vikt

Dubbla LED-strålkastare med

inspiration från R1

Omvänd KYB-ga el på 37 mm

Låg bränsletank och lågt styre

Lätta hjul och supersportdäck

Kraftfullt bromssystem med ABS

Balanserad viktfördelning på 50/50

R3 World GP 60th
Anniversary



World GP 60th Anniversary.
– är nya R3 World GP 60th Anniversary de nitivt din typ av motorcykel.

Med sin varvvilliga 321 kubiks motor, ett kompakt chassi och aggressiva M1 MotoGP®-inspirerade

kåpa är R3 Yamahas ultimata supersport med A2-körkort. Med dynamiska racingfärger inspirerade av

Yamahas historiska GP-motorcyklar tar den exklusiva R3 World GP 60th Anniversary nu R/World till

nästa nivå genom den legendariska, racinginriktade stilen.

Det var 1961 som företaget deltog i sitt allra första internationella roadrace i Frankrikes Grand Prix.

Och för att markera 60 år av racingframgångar har Yamaha nu skapat den mycket speciella R3 World

GP 60th Anniversary i historiska vita och röda racingfärger – för att hedra maskinerna som tog över

500 segrar inom World Grand Prix-racing mellan 1961 och 2021.

De vita kåporna på R3 World GP 60th Anniversary bär den berömda röda "speed block"-gra ken som

gjordes känd av Yamahas legendariska tävlingsmaskiner under tidigare årtionden. En röd framskärm

och en röd rand på tanken förstärker GP-arvet – medan den historiska racingstilen kompletteras

genom guldfärgade fälgar, en tanklogotyp i guld och en gul nummerplåt i racingstil.
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Färgschema för World GP 60th
Anniversary

Det historiska färgschemat hos R3 World

GP 60th Anniversary återskapar den

berömda design som användes för

Yamahas Grand Prix-tävlingsmaskiner

under en tidigare era. De rena vita

kåporna bär den ikoniska röda "speed

block"-gra ken, och för att komplettera

det autentiska fabrikscykelutseendet hos

R3 World GP 60th Anniversary har den en

röd framskärm, gul nummerplåt,

guldfärgade fälgar, guldfärgade

tankemblem – och en solid röd rand

ovanpå tanken och bakpartiet.

Spännande M1 MotoGP®-
inspirerad look

Inspirationen från Yamahas MotoGP®-

tävlingsmaskiner gör kåporna på R3 World

GP 60th Anniversary eleganta och

aerodynamiska. Det centrala luftintaget i

M1-stil ger denna kompakta

supersportcykel en renodlad racinglook -

och med förstklassiga speci kationer och

idealisk 50/50-viktfördelning är R3 World

GP 60th Anniversary redo för

nervkittlande åkning på både väg och

bana.

Frontkåpa inspirerad av R-serien

Denna stilfulla motorcykel är R-serie rakt

igenom, med en dynamisk frontkåpa och en

vindruta i racingstil som inspirerats av

legendariska R1. De dubbla LED-

strålkastarna och det centrala luftintaget

ger tillsammans med kåpans skiktade

paneler ett maximalt  öde av kylluft till

EU5-motorn, vilket gör detta till den mest

enastående 300-kubiks

supersportmotorcykeln i A2-klassen.

Varvstark EU5-motor på 321
kubik

Med ett kompressionsförhållande på

11,2:1, dubbla överliggande kamaxlar

(DOHC) och 4-ventils topplock är den 2-

cylindriga motorn på 321 kubik utformad

för snabbvarvande prestanda och

e ektivitet i höga varvtal. Med en

maxe ekt på 30,9 kW (42 hk) vid 10 750

varv/minut ger den kraftfulla EU5-motor

hos R3 World GP 60th Anniversary en

spännande åktur med kraftfull körkänsla.

Lätt supersportmotorcykel för
A2-behörighet

Oavsett om du har A2-körkort eller vill ha

det allra bästa inom

supersportmotorcyklar i

lättviktssegmentet har R3 World GP 60th

Anniversary den teknik, prestanda och stil

som du letar efter. Den har utvecklats

med samma kompromisslösa  loso  som

används för varje modell i R-serien, och

med sitt racing-DNA är den här

motorcykeln byggd för att ge en

nervkittlande körupplevelse.

Slimmat sportchassi med låg vikt

Det kompakta och lätta chassit tillverkas av

höghållfasta stålrör som ger en optimal

blandning av styrka och styvhet. För

sportiga och smidiga köregenskaper gör den

korta hjulbasen på R3 World GP 60th

Anniversary att cykeln blir mycket smidig,

medan viktfördelningen på nästan 50/50

fram/bak och sadelhöjden ger en trygg och

balanserad körning.
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Motor

Motortyp 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler
Slagvolym 321cc
Borrning och slag 68,0 × 44,1 mm
Kompression 11,2 : 1
Max e ekt 30,9 kW (42,0PS) @ 10.750 rpm
Max vridmoment 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9.000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem Elektrisk
Startsystem TCI
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 4,1 L/100 km
CO2 utsläpp 94 g/km
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 25° 00′
Försprång 95 mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 125 mm
Frambroms Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø220 mm
Framdäck 110/70 R17M/C 54H Tubeless
Bakdäck 140/70 R17M/C 66H Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2.090 mm
Totalbredd 730 mm
Totalhöjd 1.140 mm
Sitthöjd 780 mm
Hjulbas 1.380 mm
Min. markfrigång 160 mm
Vikt (fulltankad) 169 kg
Bränsletanksvolym 14 L
Oljetanksvolym 2,50 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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