Supersportovní motocykly pro rok 2021

DNA
Staňte se součástí světa strojů řady R
Všechno má svůj čas a místo. A když dostanete chuť
pořádně vzít za plyn, supersportovní motocykly Yamaha
řady R jsou vždy připraveny na intenzivní adrenalinovou
akci. Modely z řady R1M až R125 spojují důmyslnost
inspirovanou modelem M1 se závodním duchem.
Model R1 nabízí velmi působivou specifikaci: Větší jistotě
při jízdě napomáhají důmyslné elektronické ovládací
prvky, vysoce sofistikovaný motor splňující normu EU5
nebo technicky vyspělé odpružení a pneumatiky RS11 s
vysokou přilnavostí. Světlomety a obrysová světla LED
jeho nekompromisní a dynamický vzhled ještě podtrhují.

Pokud to ještě nestačí, je tu ještě další vybavení, kterým
vás model R1M posune na zcela novou úroveň. Díky
nejmodernějšímu elektronickému závodnímu odpružení
Öhlins (ERS) s plynovou vidlicí NPX, ultra lehkou
karbonovou kapotáží a zvláště důmyslnou elektronikou
vám tento motocykl pomůže posunout vaši výkonnost.
Model Yamaha R6 vždy určoval tempo ve třídě
šestistovkových supersportů. Stačí se podívat
na poslední vítěze a výsledky mistrovství světa
supersportů, abyste pochopili, že tento stroj není v roli
vítěze na závodní dráze žádným debutantem.

Model R3 vybavený vidlicí USD a kapotáží ve stylu
modelu M1 dává jezdcům s řidičským oprávněním
skupiny A2 příležitost sdílet stejné vzrušení a vášeň, jaké
přichází s každou Yamahou řady R.
A pokud jste ve světě supersportů nováčkem, vynikající
model R125 přináší originální pocit velkého motocyklu
s lehkou obratností. Model R125 bere inspiraci
z legendárního motocyklu R1 a svou DNA se plně hlásí
k řadě R. Nabízí špičkový nový motor splňující normu
EU5, který zaručuje okamžitý výkon a výjimečnou
ovladatelnost.

Historie R. Vaše
budoucnost

R1M

S nejmodernějším elektronickým závodním
odpružením Öhlins (ERS) včetně nových
předních antikavitátorových vzduchových vidlic
NPX, systémem řízení brzd (BC) a systémem
řízení motorové brzdy (EBM) se třemi režimy je
model R1M připraven posouvat hranice.
A ohromující řada bezdrátově laditelných
technologií elektronického řízení vám dává
nejvyšší stupeň důvěry.

R1M

Celá vaše motocyklistická kariéra směřovala do
tohoto momentu. S modelem R1M si můžete
být jisti, že vlastníte nejpokročilejší motocykl
na závodní dráhu Yamaha všech dob. Podívejte
se na aerodynamickou karbonovou kapotáž
inspirovanou M1 a bude vám jasné, že tento
závodní motocykl je konstruován jinak než
jakýkoliv jiný stroj.

Elektronické závodní odpružení (ERS)
Öhlins

Zadní závodní odpružení Öhlins NPX

Kapotáž inspirovaná speciálem M1

Lehká karbonová zadní část

Pro zvýšení zpětné vazby povrchu a
konzistentnější tlumící výkon je nejnovější
model R1M vybaven vzduchovými vidlicemi
Öhlins NPX. Malá vzduchová komora v úchytech
osy kola působí 0,6 MPa vnitřního tlaku, aby se
snížila kavitace při zpětném zdvihu. To umožňuje
tlumicímu systému pracovat efektivněji, a dopřát
vám přesnou odezvu při větší kontrole.

Model R1M přichází s radikálním pohledem
na tovární motocykl inspirovaným závodním
motocyklem MotoGP Yamaha M1. Agresivní
přední kryt a štít zmenšují čelní plochu pro zvýšení
výkonu a integrovaná kapotáž plynule přechází do
stran palivové nádrže, čímž dává mnohem pevnější
pozici při zalehnutí. Tím se zvyšuje aerodynamická
účinnost o více než 5%.

Pro dosažení nejlepší centralizace hmotnosti
spolu s nízkou závodní hmotností nabízí model
R1M karbonovou karoserii a přední blatník,
stejně jako magnéziová kola, zadní rám a spodní
kryt kapotáže z titanu. Nejnovější model je také
vybaven karbonovou zadní částí, která podtrhuje
extrémní výbavu tohoto okruhového motocyklu.

Vyryté výrobní číslo

Systém ovládání brzd (BC)

Systém řízení brzdění motorem (EBM)

Pocit hrdosti přichází standardně s každým R1M.
Konec konců, je to nejexkluzivnější výrobek, který
kdy společnost Yamaha vyrobila. Pro zvýraznění
zvláštního statusu je motocykl vybaven speciálně
vyrytým štítkem s unikátním výrobním číslem.

Pokud si přejete zkrátit čas kol, musíte mít
možnost motocykl na závodní dráze přesně
ovládat v každé situaci. Systém řízení brzd (BC)
modelu R1M, který disponuje dvěma režimy,
analyzuje data, jako je úhel náklonu a zrychlení
prokluzu a okamžitě moduluje tlak hydraulické
brzdy, aby se zabránilo zablokování kol. Tak
dosáhnete hladších a rychlejších kol.

Když jste na závodní dráze, ovládání je vším.
Systém řízení motorové brzdy (EBM) modelu R1M
vám umožní zvolit nejlepší brzdnou sílu motoru
pro různé jízdní podmínky. Pomocí údajů z různých
senzorů EBM nastavuje otevření škrticí klapky,
časování zapalování a objem vstřikovaného paliva,
aby vám umožnil výběr ze tří režimů brzdění
motorem.

Motor o objemu 998 ccm s klikovým
hřídelem crossplane

Elektronické závodní odpružení (ERS) Öhlins je
nejdůmyslnějším systémem odpružení, jaký kdy
společnost Yamaha při výrobě použila. Jeho
pokročilý software vám umožňuje efektivněji
zatáčet, brzdit a akcelerovat a díky uživatelsky
přívětivému rozhraní můžete provádět rychlé
změny nastavení odpružení dle různých podmínek
dráhy a jejího povrchu.

Motor o objemu 998 ccm, vyvinutý s využitím
technologie M1 MotoGP, je vybaven systémem
sání se vstřikovači Bosch, které poskytují větší
úhel rozstřiku pro zvýšení účinnosti. Navržená
jednostranně uložená vahadla a vačky poskytují
lepší výkon při vysokých otáčkách. Motor EU5
s klikovým hřídelem crossplane také disponuje
modifikovaným systémem mazání pro zvýšení
účinnosti.

R1M

R1M

Icon Performance

Yamaha Racing Experience
Akce Yamaha Racing Experience (YRE) je
nejexkluzivnější událostí společnosti Yamaha
pouze pro majitele motocyklů R1M. Odehraje
se na některých z nejznámějších závodních
tratí v Evropě a poskytne vám příležitost
setkat se s jezdci oficiálního týmu Yamaha
a proslavenými hosty Yamaha Racing –
kteří také poskytnou profesionální rady
a samozřejmě si užijí motocykly R1M na trati
s vámi!
Celý program je jedinečnou akcí v atmosféře
Yamaha Racing a bude zahrnovat řadu
seminářů zaměřených na různá témata včetně
nastavení pneumatik, odpružení a elektroniky
– což vám přinese hluboké znalosti, které
potřebujete k tomu, abyste špičkový potenciál
svého motocyklu R1M dokázali využít naplno.
Další podrobnosti a aktuální informace
najdete na stránce https://yre.yamaha-motor.
eu
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R1
Model R1, vyvinutý bez kompromisů a
konstruovaný s použitím nejmodernější
technologie motoru a podvozku, je jedinečným
supersportem společnosti Yamaha.

Každý ze sedmi nastavitelných elektronických
systémů podpory jízdy je možné doladit během
několika sekund pomocí systému YRC. Model
R1 se zdokonaleným odpružením, vysoce
sofistikovaným motorem EU5 a prémiovými
pneumatikami RS11 zvedl laťku na zcela novou
úroveň.

R1

Nová aerodynamičtější a agresivnější kapotáž,
odvozená od modelu M1, přispívá k jedinečným
výkonům. Nová generace LED světel a
přepracovaných LED pozičních světel posiluje
nekompromisní vzhled motocyklu. Díky novým
systémům řízení brzd (Brake Control – BC) a
možnosti nastavení brzdné síly motoru (Engine
Brake Management – EBM) máte vše plně pod
kontrolou.

Aerodynamická kapotáž ve stylu M1
R1 vypadá ostřeji než kdy jindy díky kapotáži ve
stylu M1 a plně integrovanému štítku, který dává
motocyklu agresivnější závodní profil. Díky tomu,
můžete na motocyklu více zalehnout, tato lehká
karoserie snižuje aerodynamický odpor o více než
5 % pro lepší výkon ve vysokých rychlostech.

Vysoce účinný motor s klikovým hřídelem
crossplane
Klíčovou funkcí motoru R1 o objemu 998 ccm
je klikový hřídel crossplane a nepravidelný
interval zapalování 270° – 180° – 90° – 180°,
který dodává silný lineární točivý moment. Díky
vysoce účinnému systému sání spolu s navrženými
jednostranně uloženými vahadly tento pro závody
vyvinutý motor poskytuje vyladěný výkon při
vysokých otáčkách a splňuje požadavky normy
EU5.

Odpružení s vylepšeným výkonem

Ovládací systém brzd (BC)

Nejnovější model je dodáván se zdokonalenou
vidlicí 43 mm Kayaba, která využívá lamelové
ventily tlumení. Spolu s revidovaným nastavením
zadního tlumiče vám poskytne intenzivní pocit, že
jste propojeni přímo s povrchem vozovky, takže
máte dojem, že R1 je prodloužením vašeho těla.

Technologie mění způsob, jakým jezdíme, a R1
obsahuje sedm elektronických řídicích systémů.
Systém řízení brzd (BC), který disponuje dvěma
režimy, analyzuje data, jako je úhel náklonu a
zrychlení prokluzu a moduluje tlak hydraulické
brzdy, aby se zabránilo zablokování kol.

Systém řízení brzdění motorem (EBM)

Světlomety LED nové generace

Ride-by-wire APSG throttle

Launch Control System - LCS

Když jste na závodní dráze, ovládání je vším.
Systém řízení brzdění motorem (EBM) umožňuje
nastavit brzdnou sílu motoru. Pomocí údajů
z různých senzorů EBM nastavuje otevření
škrticí klapky, časování zapalování a objem
vstřikovaného paliva, aby vám umožnil výběr ze tří
režimů brzdění motorem, které vyhovují různým
jízdním situacím.

Kryt ve stylu M1 je vybaven přepracovanými
světlomety LED, které zvýrazňují drsný vzhled
nejnovějšího modelu. Agresivní maska modelu
R1 obsahuje nová obrysová světla, která posilují
bezkonkurenční vzhled motocyklu na silnici a
podtrhují jeho závodní design.

Systém procesorem řízené škrticí klapky (Yamaha
Chip Control Throttle – YCC-T) je aktivován
otočnou sestavou, která umožňuje lepší
interakci mezi jezdcem a strojem. Systém APSG
(Accelerator Position Sensor Grip) ride-by-wire
s pružinou, posuvníkem a převodovkou, které
poskytují přirozený a progresivní pocit, snižuje
hmotnost a poskytuje okamžitou odezvu plynu.

Použitím dat ze širokého spektra senzorů vám
systém řízení startu (Launch Control System –
LCS) R1 dává větší kontrolu při startu závodů. Pro
ještě rychlejší start byl režim LCS1 upraven tak,
aby se aktivoval při 9000 ot./ min. a při otevření
škrticí klapky na 41 stupňů.

R1

R1

Midnight Black
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R1 Příslušenství

Odnímatelný titanový tlumič
výfuku

Sada patron Öhlins NIX 30

Přední vidlice FGRT 200

Tlumič řízení R1/MT10

Sada pro seřízení pedálů Billet

Sada závodních krytů

FGK-23900-00-00

FGR-T2100-00-00

SD0-47000-00-00

2CR-FRSET-20-00

2CR-FRCVK-20-00

Držák registrační značky

Kryt řetězu

Chránič klikové skříně Billet pravý

Chránič klikové skříně Billet levý

Kompletní kryt chladiče

Boční chrániče

2CR-FLPH0-10-00

2CR-FCHNC-00-00

2CR-FRCCP-10-00

2CR-FCRCP-00-00

B67-FRADC-10-00

B3L-F11D0-V0-00

Háky pro zadní stojan Billet

Zadní závodní stojan

Závodní stojan pod přední kolo

Vodítko zadního řetězového kola

2CR-FRRST-10-00

2CR-FFRST-00-00

BN6-FSFIN-00-00

Sada pro ochranu osy předního
kola

Brašna Sport na nádrž

2CR-F71A0-00-00

90798-30120-00

YME-FTBAG-SP-00

2CR-FFAXP-00-00

Sada protiskluzových krytů nádrže

Chránič nádrže karbon

Chránič páčky přední brzdy Billet

Spojková páčka Billet

Brzdová páčka

Sada stupaček pro jezdce Billet

2CR-FGRIP-00-00

2CR-FTPAD-10-00

BN6-FFBRP-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FFBRL-20-01

2CR-FRPEG-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Pouze svět třídy R

R6 RACE
R6 RACE je dokonalý závodní stroj založený na jednom z nejúspěšnějších
motocyklů na mistrovství světa supersportů všech dob - pro každodenní nasazení
na trati v rámci agenturních dnů i závodních podniků.

Midnight Black

Po rekordní sezóně 2020 s R6 se Andrea Locatelli připojil k seznamu šampionů
mistrovství světa supersportů na téhle legendární motorce, která se i nadále
osvědčuje jako ta nejvhodnější volba pro supersporty i pro milovníky okruhů a
závodní jezdce.

R6 RACE

R6 je nyní určen pouze pro závodní okruhy: R6 RACE. Může se pochlubit okamžitým
výkonem, přesným ovládáním a a skvělým podvozkem pro opravdu vzrušující
zážitek! Je poháněn lehkým, kapalinou chlazeným čtyřválcovým motorem DOHC o
objemu 599 ccm a vybaven hliníkovým rámem Deltabox, hořčíkovým podsedlovým
rámem, vysoce kvalitní přední vidlicí a zadním odpružením KYB, což maximalizuje
výkon na rovinkách i v zatáčkách.

Icon Blue

Radikální design řady R
Model R6 RACE využívá nejnovější design řady R
charakterizovaný agresivní maskou, které posilují
radikální vzhled řady R. V tomto šestistovkovém
ultimativním supersportu Yamaha s agresivní
kapotáží a ladnými vodorovnými křivkami se
skrývá ryzí závodní DNA řady R.

Řadový čtyřválcový motor DOHC
o objemu 599 ccm se čtyřmi ventily

Přední brzdy s technickými parametry
modelu R1

Kapalinou chlazený čtyřválcový motor DOHC o
objemu 599 ccm s titanovými ventily poskytuje
dokonalou rovnováhu mezi silou a výkonem.
Kompresní poměr 13,1:1 a lehký kovaný píst
umožňují plynulý výkon při vysokých otáčkách, což
výrazně zvyšuje celkový zážitek z jízdy. Motocykl
je lehčí i díky krásně navrženému krytu motoru z
hořčíku.

Kvalitní 43mm přední vidlici modelu R6 RACE
jsme doplnili brzdou se dvěma 320mm kotouči,
do kterých se zakusují radiální třmeny se
4 protilehlými pístky. Špičkové uspořádání se
stejnými technickými parametry jako systém
modelu R1, zajišťuje mimořádně silný brzdný
účinek.

Model R6 RACE bude k dispozici pouze v závodních verzích a bude určen pouze k použití na uzavřených okruzích, v soukromých prostorách a specifických akcích, kde je povolena účast neregistrovaných vozidel. Vždy
používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě, ohleduplnosti k ostatním a k životnímu prostředí a k respektování místních zákonů. Na uvedených snímcích mohou
být vyobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v kontrolovaných podmínkách nebo na uzavřeném okruhu. Stroj zobrazený na snímcích může být vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo
příslušenstvím jiné značky, které může být určeno pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré informace jsou pouze orientační a nejsou pro společnost Yamaha závazné. Technické parametry a vzhled produktů
a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými
třetími stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být v některých zemích omezena. Společnost
Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se mohou dostupnost, technické parametry a ceny produktů a příslušenství značky Yamaha lišit
podle místních zákonů, požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Veškeré údaje o produktu a technické údaje jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo
předpokládaných záruk. Další podrobnosti a informace o dostupnosti vám sdělí místní prodejce značky Yamaha.

Přední vidlice typu R1
Už od chvíle, kdy jsme představili první model R6,
udával tento extrémní supersport směr v oblasti
hbitého a snadného ovládání. Aby tato vítězná
šestistovka neztratila svou přední pozici, vybavili
jsme model R6 RACE plně nastavitelnou 43mm
přední vidlicí převzatou z modelu R1 se speciálním
nastavením pro model R6, které zajišťuje skvělou
ovladatelnost.

Sada R6 GYTR
Sada R6 GYTR posouvá model Yamaha R6
RACE na další úroveň, kdy je stroj připravený k
ostrému závodnímu nasazení a má řadu funkcí
zvyšujících výkon v exkluzivním a kompletním
závodním provedení. Patří sem balíček GYTR
Electronic s odlehčeným kabelovým svazkem
a programovatelnou jednotkou ECU, takže
motocykl lze nastavit na optimální výkon
motoru.
Blok žeber systému AIS (Air Intake System)
umožní modelu R6 RACE využívat přítokový
vzduch přímo z velkého přívodu vzduchu, čímž
se ještě zvýší výkon motocyklu. A aby bylo
zajištěno, že veškerý výkon je dobře řízen, byl
vyvinut celotitanový závodní výfuk Titanium
Akrapovic, který maximalizuje výkon motoru a
výrazně snižuje celkovou hmotnost.
Snadno namontovatelná závodní kapotáž
WSS snižuje odpor a zlepšuje rychlost
jízdy v přímém směru i ovladatelnost. Jsou
namontovány další součásti vyžadované
organizací FIM, jako je kryt páčky přední brzdy
a ochrana zadního řetězového kola. Háky pro
zadní paddockový stojan zvyšují efektivitu při
demontáži zadního kola.
Kromě všech funkcí sady GYTR je pro závodní
nadšence k dispozici i řada dílů GYTR a Öhlins,
aby si svůj model R6 RACE mohli ještě více
přizpůsobit.

Celý obsah sady R6 GYTR najdete na: www.yamaha-motor.eu/
r6-gytr-kit

The unit depicted in this image is equipped with Yamaha Genuine Accessories and has personalized graphics, different from the R6 RACE standard.

R6 RACE Příslušenství

Nasazovací titanový tlumič výfuku

Černý nasazovací tlumič výfuku ve
stylu MotoGP

Zadní tlumič Öhlins TTX GP pro
model YZF-R6

Sada pouzder NIX 30 pro R6/R1/
MT10

FKR102 Kit cartridge pro přední
vidlice

90798-30210-00

YA4-69000-00-00

FGK-23500-00-00

FKR-10200-00-00

Sada přepákování Billet

Sada závodních krytů

Chránič klikové skříně Billet pravý

Chránič klikové skříně Billet levý

Chrániče rámu

Štít Sprint

BN6-FRSET-00-00

BN6-FRCVK-00-00

BN6-FRCCP-10-00

BN6-FCRCP-00-00

BN6-F11D0-V0-00

BN6-261C0-00-00

Ochranná nálepka na nádrž

Kryt zadního sedla

Páčka přední brzdy Billet

Spojková páčka Billet

Dálkové seřizování brzdové páky

BN6-FTPAD-00-00

BN6-247F0-00-00

BN6-FFBRL-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FRMCT-10-00

Sada pro ochranu osy předního
kola

90798-30211-00

Sada tlumiče řízení
SD0-55000-00-00

2CR-FFAXP-00-00

Sada pro ochranu osy zadního kola

Vodítko zadního řetězového kola

Cívky kyvného ramene motocyklů

Háky pro zadní stojan Billet

Závodní stojan pod přední kolo

Zadní závodní stojan

BN6-FRAXP-00-00

BN6-FSFIN-00-00

YMD-20025-60-00

2CR-F71A0-00-00

2CR-FFRST-00-00

2CR-FRRST-10-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

R3
Volá vás svět třídy R. Jelikož se skvěle vybavený motocykl R3 dodává s širokou
řadou špičkových funkcí, které vám zajistí úžasný výkon spolu s prvotřídní kvalitou
a neokoukaným stylem – jedná se o nejzajímavější model pro každého jezdce s
řidičským oprávněním skupiny A2.

Midnight Black

Tento lehký supersportovní motocykl se dodává s radikálním vzhledem
inspirovaným sérií MotoGP® je nejžádanějším strojem o objemu 300 ccm na
silnicích i závodních tratích. Jeho štíhlá kapotáž s centrálními otvory sání vzduchu
kopíruje vzhled stroje Yamaha YZR-M1 MotoGP® a dva přední LED světlomety
podtrhují jeho ryzí DNA řady R.
Špičková 37mm přední vidlice upside down zaručuje přesné odpružení a sledování
povrchu a do ergonomie pohodlnějšího posezu a přesnějšího ovládání stroje bylo
investováno velké množství času. Přijměte výzvu a vstupte do světa třídy R.

Icon Blue

Radikální vzhled inspirovaný motocyklem
YZR-M1 MotoGP®
Motocykl inspirovaný strojem MotoGP® YZR-M1
je nejštíhlejší a nejaerodynamičtější motocykl
R3 všech dob a vyznačuje se radikální kapotáží
a efektivní ergonomií. Centrální sání vzduchu
ve stylu M1 dodává tomuto kompaktnímu
supersportovnímu motocyklu čistě závodní
vzhled. Motocykl R3 s celkově skvělými
technickými parametry a ideálním rozložením
hmotnosti 50/50 je připraven vás nadchnout na
silnici i na trati.

Agresivní maska inspirovaná modelem R1

Vysokootáčkový motor o objemu 321 ccm

Tento motocykl s nepřehlédnutelnou maskou,
agresivní přední kapotáží a se závodním plexi
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. Díky tomu je tento stroj králem
supersportovních motocyklů s objemem do
300 ccm pro řidičské oprávnění skupiny A2.

Motor R3 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. Tento špičkový
motor 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 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.

R3

Volá vás svět třídy R

Získejte nový pohled na
skutečnost

R125
Jako každý prémiový motocykl řady R je model R125 odvozen přímo z továrních
závodních motocyklů YZR-M1, které pravidelně dominují na stupních vítězů v
závodech MotoGP. A díky stejné závodní DNA, která dává jezdcům stáje Yamaha
vítěznou výhodu na trati, se model R125 může pochlubit tak kvalitními výkony na
silnici.

Tech Black

O pohon špičkového supersportu z kategorie do 125 ccm se stará nejnovější
4ventilový motor o objemu 125 ccm splňující emisní normu EU5 a vybavený
speciálním systémem variabilního řízení ventilů vyvinutý firmou Yamaha, který
poskytuje vysoký točivý moment při nízkých otáčkách a úžasný výkon při vysokých
otáčkách. To znamená rychlou akceleraci, dobré zrychlování, vysokou maximální
rychlost a vynikající spotřebu paliva při všech rychlostech.
Pro maximální přesnost ovládání a mimořádně dobrou trakci je kompaktní rám
Deltabox vybaven 41mm vidlicí upside down, lehkou kyvnou vidlicí z hliníku a
mimořádně širokou 140mm zadní pneumatikou. Nejmodernější odpružení a brzdy
s velkým průměrem pak zajišťují citlivé ovládání. Aerodynamická kapotáž odvozená
od modelu R1 a dvojité LED světlomety dodávají modelu R125 silnější a působivější
vzhled a potvrzují tak jeho pozici špičkového lehkého supersportu. Bez kompromisů.
Vstupte do světa třídy R.

Špičkový motor o objemu 125 ccm
splňující normu EU5 a vybavený systémem
VVA
Motor nejnovějšího modelu R125 splňuje normu
EU5 a využívá výhod systému variabilního
řízení ventilů, který optimalizuje polohu ventilů
s ohledem na vysoký točivý moment při nízkých
otáčkách a vyšší výkon při vysokých otáčkách –
a navíc zajišťuje skvělou spotřebu paliva. Těleso
škrticí klapky s velkým průměrem zaručuje plynulé
a jemné ovládání akcelerátoru – a výfukový
systém se stará o sportovní zvuk.

R125

Icon Blue

Vynikající účinnost spalování

Rám Deltabox

Lehká hliníková kyvná vidlice

Aby se zvýšila účinnost plnění, je motor motocyklu
R125 vybaven velkými sacími i výfukovými ventily
a také kompaktním spalovacím prostorem. Toto
uspořádání – spolu se špičkovým systémem VVA,
velkou škrticí klapkou a sportovním výfukovým
systémem – snižuje spotřebu paliva a omezuje
znečištění ovzduší.

Model R125 je hodnocen jako jeden z nejlépe
ovladatelných motocyklů ve své kategorii, který
nabízí plynulé a lehké ovládání s komfortem při
vysokých rychlostech. Jeho rám Deltabox využívá
optimalizovanou přední i zadní geometrii a je
vybaven hliníkovou kyvnou vidlici a 41mm přední
vidlicí upside down s technickými parametry
podvozku na úrovni špičkového supersportu do
125 ccm.

Modely Yamaha řady R jsou navrženy tak, aby vám
poskytly ten nejlepší styl, výkon a technologie.
A aby byla zdůrazněna jeho pozice prémiového
supersportovního modelu v kategorii do 125 ccm,
je model R125 je vybaven lehkou kyvnou vidlicí z
hliníku. Je vyrobena pomocí pokročilé technologie
lití společnosti Yamaha a svou nízkou hmotností
a optimalizovanou tuhostí zaručuje vysoký výkon
při sportovním stylu jízdy.

R3 / R125 Sport Pack

R3 Příslušenství

Sport Pack R3
Pokud chcete svůj motocykl R3 posunout na
další úroveň, pečlivě vybrané příslušenství
Yamaha Sport Pack je tou správnou cestou.
Tato sportovní sada zahrnující štít Endurance,
chránič nádrže, držák registrační značky, boční
chrániče, přední a zadní LED ukazatele směru
a samolepky na ráfky dodá vašemu motocyklu
R3 ještě agresivnější vzhled a nekompromisnější
pocit. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce
Yamaha, který rád vybaví váš motocykl tímto
vysoce kvalitním originálním příslušenstvím.

Štít Endurance
BS7-F83J0-00-00

Hliníková čepička ventilku
s rýhovaným vzorem
90338-W1016-BL

Sada R125 Sport Pack
Váš model R125, vaše zbraň na trati nebo
v ulicích, je vskutku odrazem vašeho vlastního
stylu. Se sadou R125 Sport Pack můžete nyní
ostré rysy svého stroje R125 na trati nebo
ještě více podtrhnout. Tato sada zahrnující
štít Endurance v kouřovém provedení, boční
chrániče, držák registrační značky, sportovní
chránič nádrže, přední a zadní LED ukazatele
směru a speciální edici samolepek na ráfky dodá
vašemu motocyklu R125 zdravou dávku funkcí
a ještě agresivnějšího vzhledu.

Karbonová ochrana
90798-32905-00

Víko nádrže oleje Billet
1WS-F1536-10-00

R125 Příslušenství

Držák registrační značky pro model
YZF-R3

Ochranná nálepka na nádrž

Boční padáky

Čelní štít Endurance

Držák registrační značky

Ochranná nálepka na nádrž

BS7-FTPAD-00-00

BS7-F11D0-00-00

BK6-F83J0-00-00

B5G-F16E0-10-00

BK6-FTNKP-00-00

Zadní tlumič Öhlins STX 46

Kryt řetězu

Brašna Sport na nádrž

Boční chrániče

Vyhřívané rukojeti 120

YA4-67000-00-00

BS7-FCHPR-00-00

YME-FTBAG-SP-00

BK6-F11D0-00-00

YME-F2960-10-00

Frézované stupačky Bilet pro
jezdce

BS7-FLPH0-00-00

BK6-FRPEG-00-00

Brašna na zadní sedlo

Zakázkové stupačky řidiče

Zakázkové stupačky spolujezdce

Kryt zadního sedla

Směrová světla LED

Přední směrová LED světla Plus

YME-REARB-AG-00

1WS-F2741-00-00

1WS-F2743-00-00

BK6-F47F0-00-00

YME-H0789-20-10

YME-FLB2F-10-00

Kryt zadního sedla

Sada pro rozšíření základny
bočního stojanu

Přední směrová LED světla Plus

Samolepka na ráfek

Samolepky na ráfek – 17“ kola

YME-FLRIM-00-00

YME-RMSTK-00-01

Podložka pod motocykl Yamaha
Racing

1WD-F47F0-00-00

YME-FLB2F-10-00

B04-FSTEX-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.
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Technické údaje
R1M

R1

R6 RACE

Kapalinou chlazený, EURO5, 4válcový, 4taktní, 4ventilový, DOHC

Kapalinou chlazený, EURO5, 4válcový, 4taktní, 4ventilový, DOHC

Kapalinou chlazený, EURO4, 4taktní, 4ventilový, DOHC, paralelní
čtyřválec

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih

998 ccm

998 ccm

599 ccm

79.0 x 50.9 mm

79.0 × 50.9 mm

67.0 x 42.5 mm

Kompresní poměr

13 : 1

13 : 1

13.1 : 1

Maximální výkon

147.1 kW (200,0 k) při 13 500 ot./min

147.1 kW (200,0 k) při 13 500 ot./min

87.1 kW (118,4 k) při 14 500 ot./min

113.3 Nm (11,6 kg-m) při 11 500 ot./min

113.3 Nm (11,6 kg-m) při 11 500 ot./min

61.7 Nm (6,3 kg-m) při 10 500 ot./min

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

mokrá, vícelamelová

mokrá, vícelamelová

mokrá, vícelamelová

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický
6rychlostní

Maximální točivý moment
Systém mazání
Typ spojky

Převodovka

6rychlostní

6rychlostní

Koncový převod

Řetěz

Řetěz

Řetěz

Spotřeba paliva

7.2l/100km

7.2l/100km

6.6l/100km

168g/km

168g/km

154 g/km

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Diamond

Diamond

Diamond

24°

24°

24º

102 mm

102 mm

97mm

Systém předního odpružení

Obrácená teleskopická vidlice USD

Obrácená teleskopická vidlice USD

Obrácená teleskopická vidlice USD, Ø43mm

Systém zadního odpružení

Zadní centrální jednotka

Zadní centrální jednotka

Zadní centrální jednotka

Přední zdvih

120 mm

120 mm

120 mm

Zadní zdvih

120 mm

120 mm

120 mm

CO2
Příprava směsi

Podvozek
Rám
Úhel sklonu řízení
Stopa

Přední brzda

Dvoukotoučová hydraulická

Dvoukotoučová hydraulická

Dvoukotoučová hydraulická, Ø320 mm

Zadní brzda

Hydraulická jednokotoučová

Hydraulická jednokotoučová

Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm

Přední pneumatika

120/70 ZR17M/C (58W) bezdušová

120/70ZR17M/C (58 W) bezdušová

120/70 ZR17M/C (58W) bezdušová

Zadní pneumatika

200/55 ZR17M/C (78W) bezdušová

190/55ZR17M/C (75 W) bezdušová

180/55 ZR17M/C (73W) bezdušová

Celková délka

2055 mm

2055 mm

2040 mm

Celková šířka

690 mm

690 mm

695 mm

Celková výška

1165 mm

1165 mm

1150 mm

Rozměry

Výška sedla

860 mm

855 mm

850 mm

Rozvor kol

1405 mm

1405 mm

1375 mm

130 mm

130 mm

130 mm

202 kg

201 kg

190 kg

Kapacita palivové nádrže

17 l

17 l

17 l

Kapacita olejové nádrže

4,9 l

4,9 l

3.4 l

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

R3

R125

Čtyřdobý kapalinou chlazený 2válec, 4ventily na válec, DOHC, EU4

Čtyřdobý kapalinou chlazený 1válec, 4ventily, SOHC, EU5

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih

321ccm

124.7ccm

68.0 x 44.1 mm

52.0 x 58.6 mm

Kompresní poměr

11.2 : 1

11.2 : 1

Maximální výkon

30.9 kW (42.0PS) při 10 750 ot./min

11.0 kW (15.0PS) při 9 000 ot./min

Maximální točivý moment

28.8 Nm (2.9kg-m) při 9 000 ot./min

11.5 Nm (1.16kg-m) při 8 000 ot./min

Systém mazání

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

mokrá, vícelamelová

mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Systém zapalování

TCI

TCI (digitální)

Systém startování

Elektrický

Elektrický

6rychlostní

6rychlostní

Typ spojky

Převodovka
Koncový převod

Řetěz

Řetěz

Spotřeba paliva

3.8l/100km

2.13l/100km

CO2
Příprava směsi

89g/km

49g/km

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Diamond

Ocelový Deltabox

Podvozek
Rám
Úhel sklonu řízení

25º

25º

95 mm

89 mm

Systém předního odpružení

Obrácená teleskopická vidlice USD

Obrácená teleskopická vidlice USD, Ø41mm

Systém zadního odpružení

Zadní centrální jednotka

Zadní centrální jednotka

Přední zdvih

130 mm

130 mm

Zadní zdvih

125 mm

114 mm

Přední brzda

Hydraulická kotoučová, Ø298 mm

Hydraulická kotoučová, Ø292 mm

Zadní brzda

Stopa

Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm

Přední pneumatika

110/70-17M/C 54H (bezdušová)

100/80-17 M/C

Zadní pneumatika

140/70-17M/C 66H (bezdušová)

140/70-17 M/C

Celková délka

2090 mm

1955 mm

Celková šířka

730 mm

680 mm

Celková výška

1140 mm

1065 mm

Rozměry

Výška sedla

780 mm

825 mm

Rozvor kol

1380 mm

1355 mm

Minimální světlá výška

160 mm

155 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní

170 kg

144 kg

Kapacita palivové nádrže

14.0 l

11.5 l

Kapacita olejové nádrže

2.4 l

1.15 l

Jednodílná kožená
kombinéza IXON Yamaha
Yamaha úzce spolupracovala se společností
IXON na vývoji této vysoce kvalitní jednodílné
kožené kombinézy určené pro jezdce řady R.
Kombinéza je vyrobena z prvotřídní hovězí
kůže pro nejlepší ochranu proti oděru.
Dodává se v modrošedé barvě a vyznačuje se
dynamickým tvarem, který poskytuje nejvyšší
úroveň pohodlí. Pružné kožené části na
kolenou, hrudi a dolní části zad nabízejí úplnou
mobilitu a anatomické manžety se zipem
se stahovacím popruhem zajišťují, že vám
kombinéza sedne jako druhá kůže.
Pevné loketní chrániče a odnímatelné kolenní
chrániče zajišťují dokonalou ochranu v místech
kontaktu s vozovkou a aerodynamický
hrb snižuje odpor a aerodynamické rázy
(buffeting). Pro větší pevnost je tato špičková
kombinéza vyztužena aramidovými vlákny –
a odnímatelná 100% polyesterová podšívka
usnadňuje udržování této kombinézy IXON ve
špičkovém stavu.
K nové kombinéze společnost Yamaha nabízí
nové rukavice Race Carbotrack R1 Edition.
Jsou vyrobeny z kombinace kvalitní hovězí
kůže a vysoce houževnatých keramidových
výztuh a poskytují vysokou úroveň ochrany se
zachováním dobrého citu.

Kolekce Paddock Blue
Ať už jste jezdec řady R nebo věrný fanoušek
závodů Yamaha, musíte si prohlédnout
nejnovější kolekci Paddock Blue. Byla
vyrobena z nejnovějších sportovních tkanin.
Toto prvotřídní oblečení pro běžné nošení
a jezdecké vybavení je navrženo tak, aby dobře
vypadalo a vy se v něm cítili dobře v každé
situaci. V kolekci Paddock Blue najdete
bohatý výběr triček, mikin, polokošilí a svetrů
v charakteristické barevné kombinaci řady R,
modré a černé. V nabídce jsou ale také tkané
kalhoty a šortky, jež nosí členové závodních
týmů.
Kolekci Paddock Blue doplňuje výběr doplňků,
kam patří například lehké batohy, taška na
helmu nebo módní ledvinky. Zkrátka a dobře,
najdete v kolekci téměř vše, co potřebujete,
abyste předvedli svůj citový vztah ke světu
Yamaha R World.
Kompletní kolekci si můžete prohlédnout
na https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/
products/apparel

Paddock Blue

Pánská zimní bunda Paddock Blue

Pánská softshellová bunda
Paddock Blue

Pánská mikina s kapucí Paddock
Blue

B20-FJ102-E1-0L

B20-FT116-E1-0L

Pánské strečové kalhoty Paddock
Blue

Pánské tričko Paddock Blue
s dlouhými rukávy

B20-FP100-B0-0L

B20-FT112-E1-0L

Dámská softshellová bunda
Paddock Blue

Dámská polokošile piké Paddock
Blue

Dámské tričko Paddock Blue

B20-FJ202-E1-0M

B20-FT209-E1-0M

Dětská hybridní bunda Paddock
Blue

Dětská mikina Paddock Blue
s kapucí

B20-FJ405-E1-12

B20-FT408-E1-12

B20-FJ101-E1-0L

Pánská vesta Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

B20-FT202-E1-0M

Dětské pyžamo Paddock Blue
B20-FZ400-E1-12

Yamaha bLU cRU –
Podporujeme novou
generaci závodníků
Yamaha se těší bohaté závodní historii, která
sahá až do časů jejího založení. Závody jsou
jádrem všeho, co Yamaha dělá. Společnost
se neustále snaží vychovávat a povzbuzovat
další generace závodníků, jež procházejí
programem Yamaha bLU cRU.
Dosáhnout nejvyšší úrovně vyžaduje mnoho
úsilí, dovedností, odvahy, času a obětavosti
– a dané laťky mohou dosáhnout pouze ti
nejlepší jezdci. Stát se příštím šampiónem
MotoGP je snem většiny mladých závodníků,
ale chce to mnohem více, než jen být
nejrychlejším jezdcem na okruhu – pro
dosažení úspěšné kariéry musíte být úspěšní
v každém aspektu sportu.
To je důvod, proč společnost Yamaha vytvořila
program bLU cRU. Je provozován zkušeným
personálem, který strávil své životy na závodní
scéně. Program bLU cRU společnosti Yamaha
identifikuje a pomáhá budoucím hvězdám
tím, že vytváří profesionální prostředí, které
je povzbuzuje, vychovává a rozvíjí a nabízí
jim poradenství v klíčové fázi jejich kariéry.
Pokud si myslíte, že máte, co je třeba,
navštivte stránku www.yamaha-racing.com
a podívejte se, jak rychle vás program bLU cRU
společnosti Yamaha může dostat na pódium!

Oficiální jezdecké školy
Yamaha
Dokonce i ti nejzkušenější jezdci se mohou
dále učit nebo se zlepšovat. Ať už jezdíte na
supersportovním motocyklu Yamaha řadu
let, nebo jste se do světa R-World právě
připojili, určitě stojí za zvážení rezervace
místa v některé z oficiálních jezdeckých škol
Yamaha.
Každá řada Yamaha R byla vyvinuta pomocí
pokročilých technologií motorů a podvozků
inspirovaných závodními motocykly
M1 v továrně a neexistuje lepší místo
k prozkoumání vašeho jezdeckého potenciálu
než na trati pomocí vlastního motocyklu
řady R – nebo zapůjčeného motocyklu, jsou-li
k dispozici. Oficiální jezdecké školy Yamaha
byly společností Yamaha pečlivě vybrány
z řady profesionálních jezdeckých škol po
celé Evropě. Každá z nich je provozována
zkušenými závodními lektory na některém
z nejznámějších okruhů kontinentu – nabízí
vám skvělý jízdní zážitek.
Ať už je vaše úroveň jízdních zkušeností
jakákoli, s týmem instruktorů se naučíte
a budete moci rozvíjet nové dovednosti
a techniky. Na konci výcviku z vás bezpochyby
bude lepší jezdec než na začátku!
Více informací najdete na adrese: www.
yamaha-motor.eu/riding-schools

S bezplatnou aplikací
MyGarage si můžete
vytvořit svou vysněnou
sbírku
Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj
Yamaha.
V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo
odebírat širokou škálu originálních volitelných
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl
z libovolného úhlu.
Když máte svoje vysněné motocykly hotové,
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který
ji dokáže proměnit v realitu.

Get it on

MyRide: Vneste do své
jízdy novou dimenzi!
Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně
společností Yamaha a dostupná zdarma
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo
skútru vlastní.
Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A
každá cesta bude ještě přínosnější.
Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních
médiích a trasu lze také exportovat do
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem
mohou motocyklisté najít nové trasy a
dobrodružství k prozkoumání a spojit se
s komunitou nadšených motocyklistů po
celém světě.

Buďte chytří. Volte
originál.
Pro zajištění optimálního výkonu a
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše
společnost doporučuje používat pouze
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní
náhradní díly naší společnosti splňují
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení.
Zajišťují tak potřebný klid na duši.
Při využití servisních služeb autorizovaného
prodejce společnosti Yamaha si můžete být
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce
kvaliﬁ kovanými techniky Yamaha s použitím
originálních náhradních dílů a výrobků
Yamalube.
Technici naší společnosti pravidelně absolvují
školení v Technické akademii Yamaha, při
nichž získávají odborné znalosti a detailní
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod.
Podrobnější informace si vyžádejte u místního
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší
společnosti.

Tekutá složka motoru
Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.
Technici společnosti Yamaha považují olej
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a
pocítíte skutečný rozdíl.
Když budete vždy používat produkty
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš
motor má potenciál běžet na plný výkon a
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu,
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce
značky Yamaha nebo navštivte naše webové
stránky.

www.yamaha-motor.eu/cz/cs

Sledujte nás:

Prodejce

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika
info@yamaha-motor.cz

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. Specifikace 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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