
Voldoende vermogen
om te racen.
De nieuwe R1 GYTR is volledig uitgerust met een

uitgebreide reeks onderdelen op het gebied van

elektronische, motor- en chassistechnologie, en biedt

elke circuitdagrijder of ambitieuze racer het ultieme

canvas om een eigen droomracemachine samen te

stellen. Hij is beschikbaar via de GYTR PRO SHOPS. Deze

racemachine biedt raceklare speci caties die getest en

ontwikkeld werden op Yamaha's WorldSBK® winnende

racemotor etsen en garandeert een echte doorbraak.

De R1 GYTR is uitgerust met het opmerkelijke 998 cc

viercilinder CP4 crossplane motorblok dat rechtstreeks

afstamt van de MotoGP winnende M1 racemotor ets.

De ongelijkmatige ontstekingsvolgorde levert een lineair

koppel voor uitstekende prestaties en een hoog

tractieniveau op het achterwiel. Dankzij de combinatie

met de geavanceerde, programmeerbare GYTR® ECU

kunt u nu nog harder racen tot aan de  nish.

De nieuwe R1 GYTR werd ontwikkeld door Yamaha's

team van professionele racetechnici en is een superbike

voor…

998 cc viercilinder Crossplane

motorblok met titanium Akrapovič

uitlaat

GYTR® elektronicapakket

GYTR® chassisonderdelen

GYTR® aandrijfsysteem

GYTR® kuipwerk

Licht, krachtig CP4 motorblok

Compact Deltabox-frame met licht

magnesium subframe

43 mm KYB® voorvork

Lichte aluminium brandstoftank

Breed gamma van GYTR® PRO

onderdelen om uw R1 GYTR op maat

te maken
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Voldoende vermogen om te racen.
exclusief gebruik op het circuit. Hij wordt geleverd met raceklare speci caties, met onder meer

geavanceerde, programmeerbare GYTR ECU en een lichte kabelboom, licht, met carbon versterkt

racekuipwerk, een racestuur, een raceachterset en nog veel meer troeven. Deze circuitmachine

werd uitgerust met een smart pakket van vereiste circuitonderdelen en prestatieverhogende

raceonderdelen en zal u gegarandeerd naar een hoger niveau tillen.

De Yamaha R1 is een van de grootste kanshebbers in de superbike racing. Zijn overwinningen in de

WorldSBK® en in vele nationale kampioenschappen over de hele wereld vertellen genoeg. Nu kunt u

zelf uw eigen R1 GYTR racemotor ets samenstellen door het basismodel aan te passen met

elementen uit het uitgebreide aanbod van optionele GYTR® onderdelen en met de hulp van

racedeskundigen.

De R1 GYTR is uitgerust met het opmerkelijke 998 cc viercilinder CP4 crossplane motorblok dat

rechtstreeks afstamt van de MotoGP winnende M1 racemotor ets, en is exclusief beschikbaar via de

GYTR PRO SHOPS. De ongelijkmatige ontstekingsvolgorde levert een lineair koppel voor uitstekende

prestaties en een hoog tractieniveau op het achterwiel. Dankzij de combinatie met de

geavanceerde, programmeerbare GYTR ECU kunt u nu nog harder racen tot aan de  nish.

De nieuwe R1 GYTR werd ontwikkeld door Yamaha's team van professionele racetechnici en is een

volledig geprepareerde superbike voor exclusief gebruik op het circuit die via de GYTR PRO SHOPS in

raceklare speci caties wordt geleverd. Deze circuitmachine werd uitgerust met een smart pakket

van vereiste circuitonderdelen en prestatieverhogende raceonderdelen en zal u gegarandeerd naar

een hoger niveau tillen.
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998 cc viercilinder Crossplane
motorblok met titanium
Akrapovič uitlaat

De R1 GYTR is uitgerust met het 998 cc

viercilinder CP4 crossplane motorblok en

met een titanium Akrapovič uitlaat

(nieuw middendempingssysteem) voor

meer vermogen en een gecontroleerd

geluidsniveau (minder dan 101 dB). Om

uw prestaties en uw ervaringen met deze

motor te verbeteren, beschikt de R1 GYTR

over een geavanceerd elektronicapakket.

GYTR® elektronicapakket

Deze R1 GYTR is uitgerust met een lichte

kabelboom en met een programmeerbare

GYTR® ECU om uw motor ets af te

stellen voor ideale prestaties. Met het

geavanceerde elektronicapakket kunt u

onder meer de instellingen voor het sliden,

liften en het onderbreken van de motor

zeer precies wijzigen.

GYTR® chassisonderdelen

De raceklare speci caties van de R1 GYTR

omvatten onder meer een racestuur en

raceachtersets voor de ultieme

lichaamspositionering en bestuurbaarheid.

Deze circuitmachine is ook uitgerust met

een tankdop en een aan/uit-schakelaar

zonder sleutel en met standaardhaken voor

de paddock standaard. GYTR® stalen

remleidingen en OEM remklauwen,

uitgerust met GYTR stalen zuigerskit,

samen met Brembo Z04 remschoenen om

consistente en sterke remprestaties te

halen.

GYTR® aandrijfsysteem

Met een 520 ketting met racespeci caties

en met een 15T/42T tandwielcombinatie

voor/achter biedt de R1 GYTR een

optimale en bijzonder e ciënte

aandrijving. Er is ook een breed gamma

van voor- en ahter GYTR® tandwielen

beschikbaar om de motor ets aan te

passen aan uw voorkeuren en aan het

circuit, die u bij uw Yamaha dealer kunt

kopen.

GYTR® kuipwerk

De R1 GYTR wordt geleverd met licht,

met carbon versterkt racekuipwerk dat

speciaal werd ontwikkeld voor een

eenvoudige installatie en een

geoptimaliseerde aerodynamica.

Licht, krachtig CP4 motorblok

Het krachtige 998 cc CP4 motorblok is

voorzien van de exclusieve crossplane-

krukastechnologie die ontwikkeld werd op

basis van Yamaha's winnende MotoGP®

racemotor ets. De ongelijkmatige

ontstekingsvolgorde levert een lineair

koppel voor uitstekende prestaties en een

hoog tractieniveau op het achterwiel.

Dankzij de geavanceerde elektronische

regeltechnologieën kunt u nu nog harder

racen tot aan de  nish.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, 4-cilinder, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 998cc
Boring x slag 79,0 x 50,9 mm
Compressieverhouding 13,0 : 1
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame Gegoten aluminium Deltabox-frame, Diamantvormig
Casterhoek 24°00
Spoor 102 mm
Wielophanging voor Telescopic fork
Wielophanging achter draagarmophanging, Swingarm
Veerweg voor 120 mm
Veerweg achter 120 mm
Remmen voor Hydraulic dual discs, Ø320 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø220 mm
Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 190/55ZR17M/C (75W) Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.055 mm
Totale breedte 690 mm
Totale hoogte 1.165 mm
Zithoogte 855 mm
Wielbasis 1.405 mm
Grondspeling 130 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

201 kg

Inhoud brandstoftank 17 L
Carterinhoud 4,9 L
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De R1 GYTR zal enkel beschikbaar zijn met racespeci caties en mag dus alleen worden gebruikt op een

gesloten circuit, op privéterreinen en op speciale events waar niet-geregistreerde voertuigen

toegelaten zijn. De R1 GYTR zal exclusief verkrijgbaar zijn via GYTR PRO SHOPS, Yamaha's gespecialiseerde

dealerwinkels. Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Rij altijd veilig, met

respect voor de andere rijders, lokale wetgeving en het milieu. Op de afbeeldingen staan professionele

rijders die onder gecontroleerde omstandigheden of op een gesloten circuit rijden. Het afgebeelde

product kan uitgerust zijn met originele Yamaha accessoires en/of accessoires van een ander merk die

uitsluitend op een gesloten circuit mogen worden gebruikt. Alle informatie is uitsluitend bedoeld als

algemene richtlijn en is niet bindend voor Yamaha. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha producten,

Yamaha accessoires en accessoires van een ander merk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd. Accessoires van andere merken dan Yamaha zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd

door erkende derden. Yamaha geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de weergegeven

producten en accessoires op plaatselijke markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in

bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om de verkoop van producten en accessoires

zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Indien van toepassing, kunnen de beschikbaarheid, de

speci caties en de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren in functie van lokale wetten,

vereisten en voorwaarden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle technische

en productgegevens worden gegeven op een "als is" basis, zonder om het even welke uitdrukkelijke of

impliciete garanties. Raadpleeg uw lokale Yamaha dealer voor meer informatie over details en

beschikbaarheid.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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