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De absolute toewijding van Yamaha voor racen is 
ongeëvenaard. Sinds zijn oprichting in 1955 racet en 
wint het bedrijf al en in 2021 versterkte Yamaha zijn 
status als een van de meest toegewijde merken in 
MotoGP, het FIM Wereldkampioenschap Superbike 
en het FIM Wereldkampioenschap Supersport en 
onderstreepte het ook zijn nummer één positie op een 
aantal nationale kampioenschappen.

Gedurende haar bestaan is Yamaha energie en 
middelen blijven steken in het racen: om de passie 
van op circuit rijdende coureurs over de hele 
wereld te ondersteunen, van de bLU cRU-serie tot 
wereldkampioenschappen. De voordelen van deze 

filosofie zijn te zien in de nieuwste R- Serie Supersport-
motorfietsen. Elk van deze hoogwaardige modellen is 
ontwikkeld met behulp van de meest geavanceerde 
motor- en chassistechnologie die oorspronkelijk werd 
uitgeprobeerd en getest op de fabrieksracemotoren 
van Yamaha. Deze constante technologieoverdracht 
van het racecircuit naar de straat geeft elke R-serie 
een voorsprong op de concurrentie.

Yamaha wint de 5e opeenvolgende WorldSSP-titel
Naast eigen raceteams, behartigt Yamaha 
al jarenlang de belangen van nationale en 
internationale supersportraceseries en ondersteunt 
het bedrijf racers en teams in WorldSSP. Deze 

fabrieksondersteuning werd opnieuw beloond met 
het winnen van het WorldSSP-kampioenschap 2021 
door Dominique Aegerter op zijn Ten Kate Yamaha 
WorldSSP Supported Team Yamaha R6. Dit is het 
vijfde opeenvolgende jaar dat Yamaha-machines 
deze prestigieuze titel hebben gewonnen. De serie 
domineert het kampioenschap sinds de introductie 
van de nieuwe R6 in 2017.

In 2022 zal Yamaha zijn volledige inzet voor 
supersportrijders en teams op elk niveau voortzetten 
met de productie van de R6 RACE en de R6 GYTR: 
twee exclusieve machines voor op het circuit met 
toonaangevende prestaties.
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Dit is de ultieme 600 cc supersport motorfiets die de WorldSSP-races al jaren domineert. Zoals elke 
model in de R-serie werd hij ontwikkeld zonder compromissen om de hoogste prestatieniveaus 
te kunnen halen. Om de voorbereiding op het nieuwe raceseizoen voor u en voor uw team nog 
gemakkelijker te maken , wordt de circuit R6 RACE nu geleverd in een raceklare uitvoering.

De R6 RACE is uitgerust met stoer kuipwerk met de iconische M-vormige luchtinlaat aan de 
voorkant. Dit kuipwerk is geïnspireerd op de M1 MotoGP® fabrieksmotor en biedt een maximale 
aerodynamische efficiëntie voor snellere rondetijden. Dankzij het compacte Deltabox-chassis, de 
gebeeldhouwde aluminium brandstoftank en het slanke magnesium subframe blijft u op de rechte 
stukken goed ingekapseld op de motorfiets.

De uitgeklede R6 RACE is beschikbaar in Tech Black en is de perfecte motorfiets voor iedereen, 
van circuitdagrijders tot ambitieuze racers die naam willen maken met hun eerste grote 
overwinning. Met zoveel WorldSSP-titels op zijn naam heeft de lichtgewicht 599 cc viercilinder 
lijnmotor ruimschoots bewezen dat hij de snelste is in zijn categorie. Met zijn Yamaha Chip 
Controlled Intake (YCC-I) en zijn Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), zijn slipkoppeling, zijn 
close ratio 6-versnellingsbak en zijn Quick Shift Systeem (QSS) biedt de circuitklare R6 RACE het 
hoogste niveau van bestuurbaarheid op elk circuit.

Raceklare specificatie
De R6 RACE wordt nu af fabriek geleverd 
met raceklare specificaties waarbij niet-
essentiële wegcomponenten zijn verwijderd. 
De voorbereiding op het circuit verloopt dus 
veel sneller. Dit bevestigt de R6 RACE als de 
ultieme circuitmotorfiets met een ongeëvenaard 
racerecord.

Geavanceerde elektronische 
regelsystemen
De R6 RACE is uitgerust met verschillende 
hightech elektronische systemen die u helpen 
om uw beste prestaties te halen. Het Quick 
Shift Systeem (QSS) maakt opschakelen zonder 
koppeling mogelijk om met vol gas te accelereren. 
De Yamaha Chip Controlled Intake (YCC-I) en 
de Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), de 
slipkoppeling en de close ratio 6-versnellingsbak 
bieden het hoogste niveau van bestuurbaarheid 
op elk circuit.

Aerodynamisch racekuipwerk
Elke R-serie werd ontworpen om ultieme 
prestaties te leveren. Het aerodynamische 
kuipwerk van de R6 RACE vermindert de 
weerstandscoëfficiënt van de motorfiets om u 
een echt voordeel te geven bij hoge snelheden. 
En om de tegenstanders te herinneren aan zijn 
pure race-erfgoed, werd het lichtgewicht en 
slanke kuipwerk voorzien van een stoere M1 
MotoGP®-stijl voorinlaat en racescherm.

Lichtgewicht hoog presterende 599 cc 
motor
De prestatiegerichte R6-motor heeft 
een legendarische status bereikt door 5 
opeenvolgende WorldSSP-kampioenschappen 
te winnen. Zoals elke model in de R-serie werd 
hij gebouwd op basis van de geavanceerde 
racetechnologie die de wereldkampioenen 
van Yamaha geproduceerd heeft. De 
combinatie van lichte gesmede zuigers met een 
compressieverhouding van 13,1:1 met titanium 
kleppen staat borg voor een indrukwekkend 
rijgedrag en voor winnende prestaties.

De R6 RACE zal alleen beschikbaar zijn in racespecificatie en mag dus uitsluitend worden gebruikt op een gesloten circuit, een privéterrein, en tijdens speciale events waar niet-ingeschreven voertuigen toegelaten zijn. 
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De Yamaha R6 domineert al jaren de WorldSSP-races. De nieuwe R6 GYTR zal het 
nog moeilijker maken voor de concurrentie. De R6 GYTR werd uitgerust met een 
selectie van speciale GYTR® racecomponenten ontwikkeld door Yamaha’s interne 
tuningspecialisten, en is gemaakt voor het circuit.

Met een breed scala aan GYTR-raceonderdelen, is de R6 GYTR ontworpen 
voor het racecircuit en gebouwd om uw supersport-raceprestaties naar een 
hoger niveau te tillen. Deze speciale raceonderdelen met onder meer een ECU 
met racespecificaties, kabelboom en een AIS-stekkerset optimaliseren het 
motorvermogen. De titanium Akrapovič-pijp vermindert het gewicht en verbetert 
de prestaties van de 599 cc motor bij hoge toerentallen.

De race-uitrusting omvat verder racetandwielen, een verstelbare race-achterset 
met een omgekeerde schakelkit en roestvrijstalen remleidingen. De R6 GYTR is 
exclusief verkrijgbaar via Yamaha GYTR PRO SHOP dealers. De kuip is afgewerkt 
met een witte primer welke door uw dealer in uw persoonlijke racekleuren 
aangepast kan worden. Hij kan tevens de machine tunen aan de hand van uw 
voorkeur (tegen een meerprijs).

GYTR motoronderdelen
De R6 GYTR werd ontworpen voor rijders die 
een ultieme supersport racemotorfiets zoeken. 
Hij is exclusief verkrijgbaar via Yamaha GYTR 
PRO SHOPS, werd uitgerust met verschillende 
GYTR raceonderdelen, onder meer een licht, 
hoogwaardig, volledig titanium Akrapovič-
uitlaatsysteem, een AIS-stekkerset en een quick 
shifter voor naadloos vol gas opschakelen.

GYTR aandrijfsysteem
Het aandrijfsysteem van de R6 GYTR bevat 
een licht 15T aandrijftandwiel, een 46T 
achterwieltandwiel en een 520 ketting met 
racespecificaties voor optimale prestaties bij 
hoge snelheden.

GYTR chassisonderdelen
De roestvrijstalen remleidingen werden 
ontworpen om constant sterke remprestaties 
te leveren. De achterset met een omgekeerde 
schakelkit zorgt voor een ideale race-ergonomie. 
De R6 GYTR is ook uitgerust met een aan/uit-
schakelaar en met een sleutelloze tankdop.

GYTR elektronica
Voor optimale raceprestaties is deze 
hoogwaardige Supersport uitgerust met een 
GYTR ECU, waarmee de brandstofinjectie en het 
ontstekingstijdstip kunnen worden aangepast, 
evenals een lichtgewicht kabelboom, een pc-
interfacekabel en een GYTR ABS-emulator

De R6 GYTR zal alleen beschikbaar zijn in racespecificatie en mag dus uitsluitend worden gebruikt op een gesloten circuit of op een privéterrein, en tijdens speciale events waar niet-ingeschreven voertuigen zijn toegelaten. De R6 GYTR zal 
exclusief beschikbaar zijn bij GYTR PRO SHOPS, Yamaha’s gespecialiseerde dealerwinkels. 
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GYTR® 
prestatieonderdelen

Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR®) 
is de interne afdeling voor gespecialiseerde 
onderdelen die zich volledig inzet voor 
de ontwikkeling van geavanceerde 
prestatieonderdelen, kits en accessoires voor 
uw Yamaha. GYTR werd meer dan 40 jaar 
geleden opgericht en werkt nauw samen met 
de technische afdeling van Yamaha, raceteams 
en Yamaha fabrieksrijders.

Deze nauwe samenwerking zorgt ervoor 
dat elk GYTR prestatieonderdeel wordt 
ontwikkeld op basis van de hoogste 
technische normen. U kunt erop rekenen dat 
elk GYTR onderdeel niet alleen gemakkelijk 
past, maar ook gegarandeerd uw prestaties 
verbetert, terwijl de betrouwbaarheid en de 
rijeigenschappen van uw Yamaha behouden 
blijven.

Voor meer informatie over de Supersport 
GYTR onderdelen kunt u terecht op: 
www.yamaha-racing.com/gytr/



  

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
R6 RACE R6 GYTR

Motor
Motortype 4-takt, EURO4, Vloeistofgekoeld, 4-cilinder, DOHC, 4-kleppen 4-takt, EURO4, Vloeistofgekoeld, 4-cilinder, DOHC, 4-kleppen

Cilinderinhoud 599 cc 599 cc

Boring x slag 67,0 x 42,5 mm 67,0 x 42,5 mm

Compressieverhouding 13,1 : 1 13,1 : 1

Max. vermogen 87,1 kW (118,4 pk) bij 14.500 tpm 87,1 kW (118,4 pk) bij 14.500 tpm

Max. koppel 61,7 Nm (6,3 kg-m) bij 10.500 tpm 61,7 Nm (6,3 kg-m) bij 10.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting

Brandstofverbruik 6,6 l / 100 km 6,6 l / 100 km

CO2 emission 154 g/km 154 g/km

Carburator Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Chassis
Type chassis Diamantvormig Diamantvormig

Balhoofdhoek 24º 24º

Naloop 97 mm 97 mm

Wielophanging, voor Telescoopvork, Ø 43 mm Telescoopvork, Ø 43 mm

Wielophanging, achter Achterbrug, (Link-type veersysteem) Achterbrug, (Link-type veersysteem)

Veerweg, voor 120 mm 120 mm

Veerweg, achter 120 mm 120 mm

Remmen, voor Hydraulische dubbele remschijven, Ø 320 mm Hydraulische dubbele remschijven, Ø 320 mm

Remmen, achter Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat, voor 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Bandenmaat, achter 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 1.990 mm 2.040 mm

Totale breedte 695 mm 695 mm

Totale hoogte 1.150 mm 1.150 mm

Zithoogte 850 mm 850 mm

Wielbasis 1.375 mm 1.375 mm

Grondspeling 130 mm 130 mm

Rijklaargewicht 185 kg 190 kg

Inhoud brandstoftank 17 liter 17 liter

Motorolie hoeveelheid 34 liter 34 liter



 



 

Paddock Blue collectie

Indien u een R-Serie rijder bent of gewoon een 
verstokte Yamaha racefan, moet u absoluut 
de nieuwste Paddock Blue collectie bekijken. 
Deze vrijetijds- en rijkleding van topkwaliteit 
werd speciaal ontworpen om u altijd en overal 
een goed gevoel te geven. Ze werd bovendien 
vervaardigd van hightech sportstoffen.

Er is een ruim gamma van Paddock Blue 
artikelen beschikbaar variërend van t-shirts, 
hoodies, polo’s, sweaters tot softshells, 
fleeces en jassen. Alle artikelen hebben 
de kenmerkende blauwe kleur van de 
R-serie. Ze zijn voorzien van gedrukte witte 
Yamaha Racing logo’s en van zwart-witte 
designelementen. Wordt een met de racing 
spirit in de Paddock Blue broek of short die 
ook door onze raceteams over de hele wereld 
gedragen worden.

De Paddock Blue kledingcollectie wordt 
aangevuld met een selectie van Paddock Blue 
bagageartikelen zoals tassen en rolkoffers 
voor rijkleding, lichte rugzakken, helmtassen 
en modieuze heuptassen. Alles wat u nodig 
hebt om uw passie voor de Yamaha R-Serie te 
tonen.

Ontdek de volledige collectie op: 
www.yamaha-motor.eu/be/nl/products/
collections/paddock-blue



 

Weerbestendige Paddock Blue jas 
voor heren
B22-FJ102-E0-0L

Paddock Blue jas voor dames
B22-FJ201-E0-0M

Paddock Blue jas voor kinderen
B22-FJ401-E0-08

Paddock Blue motorhoodie voor 
heren
A22-PB101-E0-0L

Paddock Blue motorhoodie voor 
dames
A22-PB201-E0-0M

Paddock Blue racing pet voor 
volwassenen
N22-FH312-E1-00

Paddock Blue poloshirt voor heren
B22-FT118-E0-0L

Paddock Blue T-shirt voor dames
B22-FT219-E0-0M

Paddock Blue hoodie voor 
kinderen
B22-FT417-E0-08

Paddock Blue T-shirt voor kinderen
B22-FT419-E0-08

Paddock Blue hoodie voor heren
B22-FT117-E0-0L

Paddock Blue hoodie voor dames
B22-FT217-E0-0M

Paddock Blue softshell voor heren
B22-FJ124-E1-0L

Paddock Blue softshell voor dames
B22-FJ202-E1-0M

Paddock Blue hybride jas voor 
dames
B22-FJ223-E0-0M

Paddock Blue Essentials hoodie 
voor dames
B22-FT216-E0-0M

Paddock Blue fleece voor heren
B22-FJ121-E1-0L

Paddock Blue bodywarmer voor 
heren
B22-FJ122-E0-0L

Paddock Blue joggingbroek voor 
heren
B22-FP102-E0-0L

Paddock Blue Essentials T-shirt 
voor heren
B22-FT111-E0-0L

Paddock Blue Essentials T-shirt 
voor dames
B22-FT211-E0-0M

Paddock Blue Essentials T-shirt 
voor kinderen
B22-FT412-E0-08

Yamaha Racing jumpsuit
B22-KB601-E0-01

Yamaha Racing romper
B22-KB602-E0-01

Paddock Blue kleding



 

Yamaha IXON eendelig 
leren racepak

Als u met het ultieme Yamaha Supersport 
model rijdt, wilt u natuurlijk rijkleding van 
de beste kwaliteit dragen. Zoals elke R-serie 
motorfiets, werd Yamaha’s eendelig leren 
racepak van topkwaliteit ontworpen zonder 
compromissen. U krijgt dus het hoogste 
beschermingsniveau voor een ongeëvenaarde 
rijervaring.

De constructie van rundleer is volledig 
geventileerd voor optimaal rijcomfort en 
is versterkt met een speciale combinatie 
van polyamide, aramide en elastaan om 
extra versteviging en flexibiliteit te geven, 
precies waar het nodig is. Dit nauwsluitende 
racepak voelt bijna aan als een tweede 
huid. De holle aerodynamische bult de 
weerstand en het trillen van de helm bij hoge 
snelheden vermindert, kunnen de elleboog- 
en de verwijderbare knie-sliders de meest 
agressieve ritten op het circuit aan - waardoor 
dit leren racepak een echte must have voor 
elke serieuze rijder op een Yamaha R-Serie is.

Yamaha’s hoogwaardige leren 
racehandschoenen werden speciaal 
ontwikkeld om te passen bij het 
eendelige leren racepak. De gespleten 
knokkelbeschermer is volledig geventileerd 
voor maximaal comfort en de katoenen 
binnenvoering is versterkt met aramidevezels. 
Er is ook flexibel leer gebruikt op de vingers 
om de flexibiliteit te verbeteren voor een 
nauwkeurige hendelbediening. Het anti-draai-
systeem voor de pink is ontworpen om u te 
beschermen wanneer dat nodig is.

Ontdek de R-Serie rijkleding op: 
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/
products/accessories-apparel/riding-gear/
men/all/



 

R-Series lederen racepak (heren) 
A22-BG121-E0-0L

Lederen Racing handschoenen (heren)
A22-BS121-B4-0L



 



Yamaha bLU cRU helpt de 
nieuwe generatie racers

Met zijn rijke competitiegeschiedenis vormt 
het begrip racing sinds de oprichting van 
het bedrijf de basis van alle activiteiten van 
Yamaha. De onderneming zoekt altijd de beste 
middelen om de nieuwe generatie van racers 
die het Yamaha bLU cRU jeugdprogramma 
volgen, te vormen en aan te moedigen.

Er zijn enorme inspanningen, vaardigheden, 
moed, tijd en toewijding nodig om de top 
te bereiken. Alleen de beste rijders slagen 
daarin. De meeste jonge racers hebben één 
grote droom: de volgende MotoGP-kampioen 
worden. Er is echter veel meer nodig dan 
gewoon de snelste zijn op het circuit. U moet 
uitblinken in elk aspect van de sport om goed 
genoeg te zijn om carrière te maken.

Daarom creëerde Yamaha het bLU cRU 
programma. Het wordt geleid door ervaren 
mensen die hun hele leven lang op en rond 
het circuit hebben doorgebracht. bLU cRU van 
Yamaha identificeert en helpt de helden van 
morgen door een professionele omgeving 
te bouwen die ze aanmoedigt en begeleidt 
in elke mijlpaal van hun carrière. Als u denkt 
te voldoen aan de voorwaarden, ga dan naar 
www.yamaha-racing.com en ontdek hoe het 
Yamaha bLU cRU programma u kan helpen om 
snel op het podium te staan!
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www.yamaha-motor.be Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol-Rijk, Nederland

Tel. : +31 20 6546001
E-mail : ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met 
respect voor uw 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 

specificaties 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 officiële Yamaha-dealer bij u in de buurt.

Volg ons op:

Dealer


