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R Heritage. R Performance. R/World: Vinnerfarger, racingtradisjoner
World GP 60th Anniversary-modellene er inspirert av
de historiske fargene fra Yamahas race-vinnende sykler,
og har hvite kåpedeler med ikonisk rød «speed block»grafikk, samt en dristig rød stripe som går langs toppen
av drivstofftanken og bakenden.
Foran er en gul “nummerplate”, en helt rød forskjerm,
gullfargede hjul og en spesiell stemmegaffel-logo i gull.
Alt dette gjør disse eksklusive supersportmaskinene til
motorsyklene for fremtidige samlere.

R1 tar supersportsopplevelsen med 1000 cc til et nytt nivå
med en avansert pakke med elektroniske hjelpemidler

som kan tilpasses din kjørestil og lar deg flytte grenser.
For førere som vil har enda mer sofistikert teknologi
finnes R1M, Yamahas ultimate supersport med en
enestående spesifikasjoner som Öhlins Electronic Racing
Suspension, lett karbonkarosseri og banebrytende
elektronisk kontrollteknologi.

Med mer fokus på racing enn noen gang, og etter å
ha dominert Word Supersport-racing i mange år, er
banesykkelen R6 RACE det eneste seriøse valget i 600ccklassen.
Men Supersport betyr ikke bare racing, og Yamahas nye

R7 åpner opp en annen dimensjon i R/World for alle typer
førere. Denne rimelige og tilgjengelige nye Supersporten
er lett, kompakt og smidig og har størst fun-factor i
klassen – både på bane og vei.

Med et dynamisk R-Series karosseri med doble LEDfrontlykter og et luftinntak i M1-stil, er R3 den beste
Supersport i A2 kategorien.
Den har en punchy motor med Yamahas kraftforsterkende
VVA-system – og med 41 mm USD-gafler, bremser med
høy ytelse og en A&S-clutch – er R125 i en klasse for seg
selv.

R history.
Your future.

R1M
R1M er den mest avanserte produksjonsmotorsykkelen som har blitt konstruert
hos Yamaha noen gang. Den er konstruert for suveren ytelse på racerbanen, og
den er utstyrt med revolusjonerende elektronisk kontrollteknologi som lar deg
flytte dine egne grenser for å ta ut ditt fulle potensial.
Yamaha har skapt den racing-fokuserte R1M ved å ta i bruk noe av den mest
sofistikerte teknologien utviklet for den løpsvinnende M1 MotoGP-sykkelen.
Den toppmoderne Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) med NPX anticavitation gass-gaffel får frem det beste i deg på alle baner – og den lave
karbonkåpa i fronten bidrar til å forbedre rundetidene dine.

Icon Performance

M1-inspirert karbonkarosseri

Öhlins elektronisk racingdemper (ERS)

Öhlins NPX antikavitasjonsgassgaffel

Lett karbonstuss

R1M leveres med et radikalt
fabrikksykkelutseende inspirert av den
løpsvinnende Yamaha M1 MotoGP-sykkelen.
Den aggressive kåpa og vindskjermen gir et
lavt frontområde for minimal luftmotstand, og
det integrerte karosseriet flyter sømløst over i
sidene av drivstofftanken for å gi en tettsittende
kjørestilling for optimal aerodynamikk.

Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) er
det mest avanserte fjæringssystemet som er
tilgjengelig på en produksjons-Yamaha. Den
avanserte programvaren gjør at du kan svinge,
bremse og akselerere mer effektivt, og det
brukervennlige grensesnittet gir deg mulighet til
å foreta hurtige endringer i fjæringsinnstillingene
for å tilpasse sykkelen til forskjellige baner og
kjøreforhold..

For å oppnå bedre tilbakemelding fra underlaget
med mer konsekvent demping, er den nyeste
R1M-modellen utstyrt med en høyteknologisk
Öhlins NPX gassgaffel. Et lite gasskammer i
gaffelakselbrakettene utøver 0,6 MPa internt
trykk for å redusere kavitasjon på retursalget.
Dette gjør det mulig for dempesystemet å
fungere mer effektivt, noe som gir deg en presis
følelse og bedre kontroll.

For å oppnå den beste massebalansen sammen
med en lav, racingtilpasset vekt, har R1Mmodellen karosseri og frontskjerm i karbon,
samt felger og bakramme i magnesium og et
nedre kåpedeksel i titan. Bakstussen i karbon
understreker den ekstremt høye spesifikasjonen
til denne sofistikerte banesykkelen.

R1M

Men det som virkelig gjør R1M til noe helt banebrytende, er de høyteknologiske
funksjonene for førerstøtte, inkludert bremsekontroll, motorbremsestyring og
startkontroll – samt en kommunikasjonskontrollenhet for datalogging og trådløs
motorjustering.
R1M er tilgjengelig i det nye, karbonfargede og svarte Icon Performancefargetemaet med blå detaljer og blå felger. R1M er det aller beste fra R-serien og
leverer den mest komplette racingpakken.

R1
Helt fra begynnelsen av ble R1 utviklet uten kompromisser, og den rene og
fokuserte designfilosofien er årsaken til at den høyteknologiske, racing-inspirerte
Yamaha-supersportssykkelen er den mest spennende i vår tid.

Yamaha Black

Hver eneste del av den avanserte teknologien i R1-sykkelen er utviklet ved
hjelp av kunnskapen fra Yamahas racingdeltakelse på det høyeste nivået. Den
utrolige 998cc 4-sylindrede EU5 crossplane-motoren er en direkte etterkommer
av M1-enheten – samtidig som det aerodynamiske karosseriet kommer rett fra
utviklingsteamet for racingsykler.
Men fremfor alt er det R1s utrolige utvalg av smart elektronikk som gjør denne
sykkelen helt unik. Den er utstyrt med alt fra ride-by-wire-gass, Launch Control
System (LCS) og Engine Brake Management (EBM) til bremsekontroll (BC) og mye
mer. Dette er den ultimate Yamaha supersportsykkelen som er konstruert for å
ligge foran, både på veien og banen.
Den er tilgjengelig i en ny og sporty, totonet Icon Blue med mattblått fargetema,
samt det dynamiske Yamaha Black-alternativet.

Icon Blue

Aerodynamisk karosseri i M1-stil

Høyeffektiv crossplane-motor

R1 ser svært skarp ut med kåpe i M1-stil og
fullstendig integrert kledning som gir sykkelen en
aggressiv profil utviklet for racing. Ved å gi deg
plass til å presse deg tett inntil sykkelen, oppnår
det lette karosseriet den høyeste graden av
aerodynamisk effektivitet som gir fremragende
ytelse ved høye hastigheter.

En nøkkelfunksjon i R1-EU5 998cc-motoren er
crossplane-veivakselen med ulikt 270°–180°–
90°–180° tenningssekvens som leverer kraftig
lineært dreiemoment. Med et svært effektivt
inntakssystem sammen med en unikt designet
finger-follower-vinkelarm, leverer denne racingutviklede motoren overraskende høy turtallytelse.

Finish i høy kvalitet med nye, totonede
farger
R1 er produsert etter de høyeste
kvalitetsstandardene med lette materialer,
inkludert titan og magnesium, noe som gjør dette
til en førsteklasses supersport-motorsykkel som
oser av respekt og gir deg en ekte eierstolthet.
Den nye, totonede Icon Blue-fargen med
detaljer i matt blå fremhever den sporty stilen i
førsteklasses kvalitet. Det er dette R/World dreier
seg om.

43 mm KYB-gaffel
R1 er utstyrt med høyspesifikasjons 43 mm
KYB-gaffel med laminerte dempingsventiler.
Sammen med avansert bakdemping gir
dette fjæringssystemet deg en følelse av
direktekontakt med underlaget og R1 oppleves
som en forlengelse av kroppen din.

R1

R history.
Your future.

Winning colours,
racing heritage.

R1 World GP 60th Anniversary
Med banebrytende teknologi hentet fra Yamahas racing-vinnende M1 MotoGP®
maskin, er R1 den ultimate racing-inspirerte supersport-sykkelen
Og for å feire 60 år med Grand Prix-racing presenterer vi den enestående R1 World
GP 60th Anniversary.
Lakkert i historiske racing-farger er dette den ultimate hyllesten til noen av Yamahas
mest ikoniske racersykler, og det blir sikkert et samlerobjekt for førere som setter
pris på denne spesielle arven.

R1 World GP 60th Anniversary har ikonisk rød «speed block»-grafikk og en hvit kåpe
– kombinert med et 60-års jubileumsemblem, gul frontplate og gylne hjul – som er
inspirert av Yamahas originale fabrikksracere med legendariske toppførere som
Read, Saarinen, Agostini og Roberts.
De er en integrert del av Yamahas historie. Og ved å kjøre R1 World GP 60th
Anniversary kan du ta del i denne helt spesielle feiringen.

Anniversary White

World GP 60th Anniversary design

Aerodynamisk karosseri i M1-stil

Høyeffektiv crossplane-motor

43 mm KYB gaffel

R1 World GP 60th Anniversary-modellens
ikoniske røde “hastighetsblokk”-design på et
rent hvitt karosseri ble først sett på Yamahas
tidlige GP-sykler, og er blant de mest kjente og
elskede motorsykkelgrafikkene opp gjennom
tidene. Den tykke røde stripen som løper langs
toppen av tanken og bakstussen fanger ånden
til våre banebrytende fabrikkførere - mens de
gullfargede hjulene og den gule nummerplaten
kommer rett fra racerbanen.

R1 World GP 60th Anniversary ser ultraskarp
ut med vindskjerm i M1-stil og fullt integrerte
kåpe som gir sykkelen en aggressiv profil
hentet fra racing. Ved å kunne krype sammen
tett på sykkelen, sørger det lette karosseriet
for maksimal aerodynamisk effektivitet i høye
hastigheter.

R1 World GP 60th Anniversary-modellens 998cc
EU5-motor har en crossplane-veivaksel med
ujevn 270 ° - 180 -90 ° - 180 ° tenningsrekkefølge
som gir kraftig, lineært dreiemoment. Og
det høyeffektive inntakssystemet med
spesialdesignede løftearmer bidrar til den
oppsiktsvekkende høye ytelsen ved høye turtall
denne racing-utviklede motoren leverer.

R1 World GP 60th Anniversary er utstyrt med
sofistikert 43 mm KYB gaffel og laminerte
dempeventiler. Sammen med den avanserte
bakdemperen gir dette fjæringssystemet deg
en opplevelse av å være i direkte kontakt med
veibanen, og R1 WGP føles som en forlengelse av
kroppen din.

R1 World GP 60th Anniversary

Yamahas første internasjonale road racing-løp ble vunnet under det franske GP i mai
1961. Vår første løpsseier kom i 1963, og i 1964 tok Yamaha sin første VM-tittel.
Siden den gang har fabrikkens racing-sykler vunnet mer enn 500 Grand Prix-løp.
Den spesielle World GP 60th Anniversary kjøredressen markerer at Yamaha har
konkurrert i de høyeste sjiktene av motorsykkelracing i 60 år nå.

R1 Tilbehør

Slip-on-eksospotte i titan
90798-30120-00

Öhlins TTX GP bakre støtdemper
for YZF-R1 og MT10

R1/MT10 styringsdemper

Forgaffel FGRT 200

Billet-clutchhendel

Bremsespak

SD0-47000-00-00

FGR-T2100-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FFBRL-20-01

Beskyttelse for L/H-billetmotorblokk

Beskyttelse for R/H-billetmotorblokk

2CR-FCRCP-00-00

2CR-FRCCP-10-00

YA4-68000-00-00

Beskyttelse for billet-clutchhendel

Beskyttelse for billet-bremshendel

R1 Two-billetdekselsett for racing

Dekselkit til racingbruk

BN6-FCLVP-00-00

BN6-FFBRP-00-00

2CR-FRCVK-10-00

2CR-FRCVK-20-00

Heldeksel for radiator

Sport-tankveske

Skiltholder

Tankgrepsett

Karbontankbeskyttelse

Stem Mount for smarttelefoner

B67-FRADC-10-00

YME-FTBAG-SP-00

2CR-FLPH0-10-00

2CR-FGRIP-00-00

2CR-FTPAD-10-00

YME-FSTMM-00-00

Justeringssett for Billet-fotpedaler

Baksetetrekk

Billet-kjedestrammer

Baksete bag

2CR-FRSET-20-00

2CR-247F0-60-00

2CR-FCHAD-J0-00

YME-REARB-AG-01

Aluminiumventilhette med
spiralformet mønster

Ringadaptersett for montering av
tankveske
2CR-FTBRG-00-00

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din Yamaha.
Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside. The unit depicted in main image is equipped with optional available GYTR and Yamaha Genuine Accessories.

Where R/World
Meets Yours.

R7

Den livlige 689 cc CP2 motoren med A&S kløtsj
gir akselerasjon og godt med dreiemoment for
en virkelig spennende kjøreopplevelse både på
banen og veien.
Det supersmale og aerodynamiske karosseriet
har en aggressiv front med tvillingøyne, og en
kraftig LED-frontlykt - og det skarpe halepartiet
og dypt formede tanken er formet med ren
R-Series DNA.
R7 har bremser og fjæring med høye
spesifikasjoner, og gir optimal kontrollerbarhet
når både i svinger og ved bremsing.
Frontpartiet til R7 er det minste blant
R-Series modellene, og sørger for maksimal
aerodynamisk effektivitet. Du får en fleksibel og
sportslig kjørestilling takket være clip-on styret,
fotpinnesettet og racing setet.
Denne fremragende moderne Supersport
maskinen gjør R/World tilgjengelig for
spenningssøkende førere som deg - enten du
foretrekker banekjøring eller svingete langevei.

R7

Yamaha R-Series modeller har gitt spenning til
tusenvis av førere i mer enn 20 år. Nå finnes det
en skarp nykommer i serien - klar til å ønske en
ny generasjon med førere velkomne til R/World.
Rask, smidig og pen, R/-modellen gir både
sportsytelse og hverdagsmoro.

689 cc CP2 motor med høyt dreiemoment
689 cc CP2 motoren på R7-modellen leverer 73,4
HK @ 8750 rpm for inspirerende akselerasjon og
rask gassrespons. En 270 graders veivaksel gir
ujevn tenningsintervall og sørger for en livlig og
inspirerende følelse ved økende turtall, og med
et lineært dreiemoment som gir deg godt skyv ut
av kurvene.

Lettvektsramme fintunet for riktig
stivhet i chassiset.
R7 har en våtvekt på bare 188 kg og en kompakt
ramme som gjør dette til den smaleste modellen
i R-Series-familien. Stivheten i rammen er
fintunet med et senterrør av aluminium, og med
varierende strekkstyrke i rørdelene. Dette er en
viktig faktor for sykkelens enestående kvikke
styreegenskaper og responsive karakter.

Sportslig design med tydelig R-Series
DNA

Aerodynamisk kåpe og front med
tvillingøyne

En nøkkelfaktor i jakten på optimal ytelse er å
ha et så lite frontareal som mulig. Takket være
den svært kompakte CP2-motoren har Yamahas
ingeniører utviklet et sportslig chassis som er
slankere enn alle de andre modellene i R-series.
Og med en sportslig fremoverlent kjørestilling,
skjærer R7 smidig og effektivt gjennom luften.

Du behøver ikke å se Yamaha-logoen for å vite
at denne spennende nye Supersport-modellen
er del av den legendariske R-Series familien.
Lettvektskarosseriet med aluminiumspaneler
på nedre del viser tydelig R-Series DNA’et. En
aggressiv front med tvillingøyne, et M-formet
luftinntak og en kraftig LED-frontlykt som
midtpunkt.

Heljusterbar og invertert 41 mm gaffel

Justerbar støtdemper bak med
lenkesystem

Den 41 mm inverterte gaffelen fra KYB inngir
tillit og trygghet både på banen og på svingete
landevei. Fulljusterbare fjæringskomponenter
med justering av forspenning,
kompresjonsdemping og returdemping - og
med trippelfester for gaffel i støpt aluminium.
Frontpartiet har altså høye spesifikasjoner og gir
utmerket kontroll og presisjon.

Det nydesignede bakre fjæringssystemet med
lenkesystem har justerbar støtdemper med
fjærings- og demperegenskaper tilpasset R7’s
sportslige karakter. Den horisontalt monterte
støtdemperen bidrar til å sentralisere massen
og dermed kvikkere styringsegenskaper, og
den kompakte designen bidrar til å holde
dimensjonene til understellet på et minimum.

A&S kløtsj for bedre kontroll
R7 er den første Yamaha-modellen med CP2motor, som også er utstyrt med en Assist &
Slipper (A&S) kløtsj. Denne sørger for smidigere
girskifter og hindrer at motorbremsen forårsaker
bakhjulsstussing. Du får en mer forutsigbar
og kontrollert inngang til svingene. Og denne
A&S kløtsjen gir også en mye lettere følelse i
kløtsjhendelen.

Radialmonterte bremsekalipere foran
For å understreke R7-modellens rene R-Series
DNA, er denne lettkjørte Supersport-modellen
utstyrt med radialmonterte, 4-stempels kalipere
foran med høye spesifikasjoner. Bremsene er
utviklet for racing, og gir lineær kraft på de
doble 298 mm frontskivene. Sammen med en
radialmontert hovedsylinder fra Brembo gir
dette premium-oppsettet lettdosert og god
bremsekraft.

R7

R7

Yamaha Black

Icon Blue

Legendary
winning colours.

R7 World GP 60th Anniversary
R7 er laget med det samme rene racing-DNA som følger med hver Yamaha
Supersport-modell, og er garanterer for brede smil på hver tur.
For å feire 60 år med Grand Prix-racing, har Yamaha laget den eksklusive R7 World
GP 60th Anniversary-modellen med det ikoniske hvite og røde “speed block”
-fargeskjemaet.

Alle R-Series Supersport-modeller kan takke Yamahas racersykler for at de finnes.
R7 World GP 60th Anniversary-modellens ikoniske hvite karosseri med rød “speed
block”-grafikk og det spesielle 60-års jubileumsemblemet – kombinert med en
rød frontskjerm, gul frontplate og gullfargede hjul – hyller 60 år med GP-racing og
feirer de berømte racersyklene og førerne som har bidratt til å gjøre Yamaha til
det vi er i dag.
Anniversary White

World GP 60th Anniversary design

Momentsterk 689 cc CP2 motor

Den ikoniske røde “speed block”-grafikken som
ble brukt på Yamahas tidlige GP-sykler, er blant
de mest kjente og mest elskede designene
gjennom tidene. Rent hvitt karosseri med en
tykk rød stripe som løper langs toppen av tanken
og bakenden fanger ånden til de banebrytende
fabrikkracerne - og de gullfargede hjulene og
den gule frontnummerplaten kommer rett fra
racerbanen.

Motoren er en 689cc CP2 og leverer 73,4 PS @
8.750 rpm, slik at R7 World GP 60th Anniversary
tilbyr spennende akselerasjon og øyeblikkelig
gassrespons. Den 270-graders kamakslingen gir et
ujevnt tenningsintervall som sørger for en leken
og inspirerende opplevelse når turtallet øker - og
den lineære dreiemomentkurven sørger for at du
får kraften i bakken ut av svingene.

Sportslig design med tydelig R-Series
DNA

Aerodynamisk kåpe og front med
tvillingøyne

En nøkkelfaktor i jakten på optimal ytelse er å
ha et så lite frontareal som mulig. Takket være
den svært kompakte CP2-motoren har Yamahas
ingeniører utviklet et sportslig chassis som er
slankere enn alle de andre modellene i R-series.
Og med sin sporty fremoverlente kjørestilling,
skjærer R7 World GP 60th Anniversary gjennom
luften smidig og effektivt.

Du behøver ikke å se Yamaha-logoen for å vite
at denne spennende nye Supersport-modellen
er del av den legendariske R-Series familien. Den
lette helkåpen, med nedre paneler i aluminium, er
formet av ren R-Series DNA og har et aggressivt
frontparti med tvillinglykter, M-formet luftinntak
og en kraftig LED-frontlykt i midten.

R7 World GP 60th Anniversary

Yamahas engasjement i Grand Prix-racing startet helt tilbake i 1961 da selskapet
for første gang konkurrerte på høyeste nivå under det franske GP.
Det tok ikke lang tid før teamet tok sin første seier, og allerede i 1964 vant
Yamaha sin første VM-tittel. Løpsseirene fortsetter å renne inn, og har i dag
passert 500 seire. Og flere kommer.

Accessories Packs

R7 Adrenaline Pack
Adrenaline Pack er kun for banebruk, og er den raskeste
måten å øke ytelsen til R7-en på.
Det komplette Akrapovič-eksosanlegget i titan øker
kraften og reduserer vekten – og quick-shifteren muliggjør
giring uten clutch for racing-inspirert akselerasjon.
R7 Adrenaline Pack leveres med et sett med spesielle
racingdeksler og GB Racing veivhusbeskyttelse samt en
bremsehendelbeskytter. Friksjon-pads for tanksidene,
sotet sportsskjerm, baksete-deksel og justerbare fotpinner
øker banepotensialet ytterligere.

R7 Style Pack
Style Pack gir R7 en enda skarpere profil på veien og
ganger opp den kompakte Supersport-look’en!
Denne Genuine Accessories pack leveres med quick shifter
for raske girskifter og raskere og jevnere akselerasjon.
Den sotede sportsskjermen og den lette skiltholderen gir
R7 et mer dynamisk utseende – mens friksjons-pad’ene på
tanksidene sørger for bedre kontroll.
Og en racing-inspirert hendelbeskytter foran
bremsehendelen viser sann racing-DNA.

R7 Tilbehør

R7 Fullt eksosanlegg

Quick Shifter Kit

Billet frontbremsehåndtaket

Kløtsjspak svart

Beskytter til akselendene foran

Bakakselbeskytter / Stå spoler

90798-34100-00

BEB-181A0-00-00

BEB-RFFBL-00-00

B7N-RFFCL-00-00

BEB-FFRAX-00-00

BAT-FRAXP-00-00

Billet fotpinne til føreren

Billet passasjerfotpinner

Justeringssett for Billet-fotpedaler Dekselkit til racingbruk

Sportsskjerm

Lisensskiltholder

B7N-FRPEG-00-00

BEB-FPPEG-00-00

BEB-FRSET-00-00

BEB-FRCVK-00-00

BEB-261C0-00-00

BEB-FLPH0-00-00

Karbontankbeskyttelse

Billet-fothvilere for fører

Tankside gripedeksler

Soft Side Bags

Braketter til myke sidebager

Veivhusbeskyttelsessett

BEB-FTPAD-00-00

2CR-FRPEG-00-00

BEB-FSTPD-00-00

YME-SSBAG-00-10

BEB-FSSBS-00-00

BEB-FGBEP-00-00

Eksosdeksel i Moto-GP-stil

Sidevern

Radiatordeksel

Bakre tannhjulsbeskyttelse

Deksel til baksetet

Billet-kroker til støtte

B4C-FMGPE-XC-VR

BEB-F11D0-V0-00

BEB-FRADC-00-00

BEB-FSFIN-00-00

BEB-247F0-01-00

2CR-F71A0-00-00

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din Yamaha.
Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

R6 RACE
Dette er den ultimate 600 cc Supersport-sykkelen som har dominert WorldSSP-racing i årevis.
Som enhver R-serie-modell har den blitt utviklet uten kompromisser for å oppnå de høyeste
ytelsesnivåer.
Og for å gjøre det enda enklere for deg og teamet ditt å forberede dere til racingsesongen,
leveres nå banesykkelen R6 RACE ferdig og klar for løp.
R6 RACE er utstyrt med et aggressivt stylet karosseri med det ikoniske M-formede luftinntaket
foran.
Inspirert av fabrikkens M1 MotoGP®-sykkel, gir dette karosseriet deg maksimal aerodynamisk
effektivitet for raske rundetider – mens det kompakte Deltabox-chassiset, aluminiumstanken og
den slanke bakrammen i magnesium gjør at du kan krype tett inntil sykkelen.
Tilgjengelig i fargen Tech Black er den lettede R6 RACE den perfekte sykkelen for alt fra
trackdays-førere til konkurranseførere som jager sin første store seier.
Med så mange WorldSSP-titler har den lette 599 cc rekkefireren bevist at den er raskest i klassen
– og med Yamaha Chip Controlled-luftinntak (YCC-I) og Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T)
– samt slureclutch, 6-trinns tett girkasse og Quick Shift System (QSS) – gir den baneklare R6 RACE
deg maksimal kontroll på alle baner.
Tech Black

Løpsklar spesifikasjon

Lett 599 cc-motor med høy ytelse

Aerodynamisk racing-utviklet karosseri

R6 RACE leveres nå fra fabrikken i en
løpsklar spesifikasjon med ikke-essensielle
veikomponenter fjernet. Dette gjør
baneforberedelsene raskere og enklere, og
understreker at R6 RACE er den ultimate
banesykkelen med en enestående race-historikk.

Den sterke R6-motoren har oppnådd
legendestatus ved å vinne 5 WorldSSP
Championships på rad. Som for alle R-seriesmodeller, er den bygget med avansert teknologi
for racing fra Yamahas World Championshipmaskineri. Kombinasjonen av lette smidde
stempler med kompresjon på 13,1:1 og
titanventiler sørger for adrenalinspekket
opplevelse og vinnende ytelse.

Alle R-serie-modeller er designet for å oppnå
ultimate ytelser, og den aerodynamiske kåpen på
R6 RACE reduserer sykkelens drag-faktor for å
gi deg en reell fordel ved høye hastigheter. For å
minne konkurrentene om sin racing-arv, har det
lette og slanke karosseriet et aggressiv inntak
foran og vindskjerm i M1 MotoGP®-stil.

Sofistikerte elektroniske
kontrollsystemer
R6 RACE er utstyrt med forskjellige
høyteknologiske elektroniske systemer som
hjelper deg å ta ut maks av ditt potensial. Quick
Shift System (QSS) muliggjør oppgiring med
full gass, og Yamaha Chip Controlled-luftinntak
(YCC-I), Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T),
slureclutch og en tett 6-trinns girkasse sørger for
full kontroll på alle baner.

Modellen R6 RACE blir bare tilgjengelig med racingspesifikasjon, til bruk på lukkede baner, private områder og spesielle begivenheter hvor det er tillatt å delta med ikke-registrerte kjøretøy. Bruk alltid hjelm og kjøreklær.
Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og til å respektere andre førere, lokale lover og miljøet. Bildene som vises, kan vise en profesjonell fører under kontrollerte forhold eller på en lukket bane. Sykkelen som vises på
bildene kan være utstyrt med originalt Yamaha tilbehør og/eller tilbehør av annet merke, som bare er ment for banebruk.
All informasjon er for generell veiledning og er ikke bindende for Yamaha.
Spesifikasjonene og utseendet til Yamaha-produkter, Yamaha-tilbehør og tilbehør fra andre merker enn Yamaha kan endres uten forhåndsvarsel. Tilbehør av et annet merke enn Yamaha er helt og holdent utviklet og produsert av
anerkjente underleverandører. Yamaha garanterer ikke at viste produkter og tilbehør er tilgjengelige hos lokale forhandlere. Produkt- og tilbehørserien kan være begrenset i noen land. Yamaha har rett til å avbryte bruken av produkter
og tilbehør uten forvarsel. Spesifikasjonene og prisene til Yamahas produkter og tilbehør kan variere i henhold til lokale lover, krav og betingelser.
Det er ikke mulig å tilegne seg rettigheter fra denne informasjonen. Alle produkter og tekniske data blir utlevert på et “som det er” grunnlag, uten uttrykte eller implisitte garantier. Kontakt din Yamaha-forhandler for flere detaljer og
informasjon om tilgjengelighet.

R6 RACE

R/World Only.

Ultimate Racing
Supersport.

R6 GYTR
Yamaha R6 har dominert WorldSSP racing i årevis. Den nye R6 GYTR vil gjøre det enda
vanskeligere for konkurrentene.
Utstyrt med et utvalg av spesielle racingkomponenter fra GYTR® – Yamahas interne
tuningspesialister – er R6 GYTR skapt for banen.
R6 GYTR har et bredt utvalg av GYTR-racingdeler, og er designet for racing-baner og for å ta
supersportsytelsen din til neste nivå.
Disse spesielle racingdelene, inkludert en race-spesifikk ECU, ledningsnett og AIS-pluggsett
som optimaliserer motorytelsen. Akrapovič-anlegget i titan reduserer vekten og øker 599 ccmotorens effekt på høye turtall.

R6 GYTR

Ytterligere racingutstyr inkluderer racing-drev, justerbart fotponnesett og bremseslanger i
rustfritt stål.
R6 GYTR er kun tilgjengelig hos Yamaha GYTR PRO SHOP-forhandlere, og er utstyrt med en
hvit primer-kåpe og kan tilpasses av forhandleren med ditt personlige racingdesign og tuning
(for en ekstra kostnad).

Primer White

GYTR-motordeler

GYTR-elektronikk

GYTR-chassisdeler

GYTR-drivslinje

R6 GYTR er designet for førere som ønsker
den ultimate Supersport-raceren. Den er kun
tilgjengelig fra Yamaha GYTR PRO SHOPS, og
er utstyrt med forskjellige GYTR-racingdeler,
inkludert et lett Akrapovič-eksosanlegg i titan – i
tillegg til et AIS-pluggsett og en quick-shifter
sømløs giring.

For optimal racingytelse er denne avanserte
Supersporten utstyrt med en GYTR ECU som
gjør det mulig å justere drivstoffinnsprøyting og
tenningstidspunkt, samt et lett ledningsnett, en
PC-tilkoblingskabel og en GYTR ABS Emulator.

Bremseslangene i rustfritt stål sørger
for konsistent kraftig bremseytelse – og
fotpinnesettet med mulighet for omvendt giring
gir ideell racingergonomi. R6 GYTR er også
utstyrt med en av/på-bryter samt et nøkkelfri
drivstofflokk.

Drivlinjen på R6 GYTR har et lett 15T-drev foran
og 46T-drev på bakhjulet, samt et race-spesifikk
520-kjede for optimal ytelse i høye hastigheter.

Modellen R6 GYTR blir bare tilgjengelig med racingspesifikasjoner, til bruk på lukkede baner, private områder og spesielle arrangement hvor det er tillatt å delta med ikke-registrerte kjøretøy.
R6 GYTR vil kun være tilgjengelig gjennom GYTR PRO SHOPS, Yamahas spesialforhandlerbutikker.
Bruk alltid hjelm og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og til å respektere andre førere, lokale lover og miljøet. Bildene som vises, kan vise en profesjonell fører under kontrollerte forhold eller på en lukket bane.
Motorsykkelen på bildene kan være utstyrt med originalt Yamaha tilbehør og/eller tilbehør av annet merke som bare er ment til bruk på bane.
All informasjon er til generell informasjon og er ikke bindende for Yamaha.
Spesifikasjonene og utseendet til Yamaha-produkter, Yamaha-tilbehør og tilbehør fra andre merker enn Yamaha kan endres uten forhåndsvarsel. Tilbehør av et annet merke enn Yamaha er helt og holdent utviklet og produsert av
anerkjente underleverandører. Yamaha garanterer ikke at viste produkter og tilbehør er tilgjengelige hos lokale forhandlere. Produkt- og tilbehørserien kan være begrenset i noen land. Yamaha har rett til å avvikle bruken av produkter
og tilbehør uten forvarsel.
Spesifikasjonene og prisene til Yamahas produkter og tilbehør kan variere i henhold til lokale lover, krav og betingelser, der det er aktuelt. Det er ikke mulig å tilegne seg rettigheter fra denne informasjonen. Alle produkter og tekniske
data blir utlevert på et “som det er” grunnlag, uten uttrykte eller implisitte garantier. Kontakt din Yamaha-forhandler for flere detaljer og informasjon om tilgjengelighet.

R6 RACE
The Yamaha R6 has been dominating
WorldSSP racing for years. And the R6 RACE
is about to make it even harder for the
opposition, as this track-only bike now is
supplied in race ready trim.
Non-essential road components such as
headlight, position lights, mirrors and
passenger seat have been removed so that
you can get straight to work on creating your
ultimate competition machine.
Available in Tech Black, the stripped-down R6
RACE is the perfect bike for everyone from
track day riders through to hungry racers who
want to make their name with their first major
victory.

To discover full details of the R6 RACE, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/

R6 GYTR
Designed and built purely for the racetrack
– and available exclusively from GYTR PRO
SHOP dealers – the R6 GYTR is supplied to you
in racing specification.
The special racing parts consist of a race
specification ECU, wire harness and AIS plug
set that optimize the engine output – and
the titanium Akrapovič pipe reduces weight
and sharpens up the 599cc engine’s high rpm
performance.
Further GYTR parts mounted on the R6
GYTR include racing sprockets, an adjustable
racing rear set with reverse shifting kit and a
stainless steel brake line set.
The R6 GYTR is fitted with a lightweight glass
fibre carbon reinforced cowling that comes in
white primer, enabling you and your team to
instantly apply your race colours and sponsor
logos (at an additional cost).

To discover full details of the R6 GYTR, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/

R/World is calling.

R3
R3 har en turtallsvillig 321cc EU5-motor og er fullt utstyrt med et bredt spekter av
viktige funksjoner som gir deg enestående ytelse, kombinert med klasseledende
kvalitet og slående stil. Dette er Yamahas ultimate, lette supersportsykkel for
førerkortklasse A2.

Yamaha Black

Det slanke og atletiske karosseriet til R3 har et sentralt luftinntak som er
inspirert av Yamahas ikoniske, løpsvinnende M1 MotoGP®-maskin. Den utrolig
fine stilen, det aerodynamiske racing-inspirerte karosseriet og de to aggressive
LED-frontlyktene understreker det rene DNA-et i R-serien og gjør den til den mest
ettertraktede 300cc-maskinen, både på veien og banen.
Den inverterte 37 mm KYB-gaffelen med høy spesifikasjon sikrer en presis
fjæringsfølelse og respons – og kombinasjonen av en lavt plassert drivstofftank
og et lavt styre gir R3 en ergonomisk kjørestilling med god komfort i kombinasjon
med presis kontroll.
Nå er du klar for å oppleve R/World.

Turtallsvillig 321cc EU5-motor
Den 2-sylindrede 321cc-motoren har et
kompresjonsforhold på 11,2:1, doble
overliggende kamaksler (DOHC) og sylindertopp
med fire ventiler – turtallsvillig og høy effekt
ved høyt turtall. Med en maksimal effekt på
30,9 kW (42 hk) ved 10 750 o/min. leverer R3s
kraftige EU5-motor rask akselerasjon, spennende
kjøreopplevelser og stort effektområde.

M1-inspirert karosseri med Icon Bluefargetema
Med et radikalt karosseri inspirert av den
løpsvinnende YZR-M1 – og tilgjengelig i et nytt,
totonet Icon Blue-fargetema – er dette den
skarpeste R3-sykkelen vi noen gang har laget.
Den sentrale luftinntaket i M1-stil gir den et stilig,
racing-inspirert utseende, og med en høy total
spesifikasjon og en perfekt 50/50 vektfordeling
er R3 klar for å trollbinde deg både på veien og
banen.

Linjerent R1-inspirert utseende
Det stilrene utseendet hører helt klart hjemme
i R-serien, og fronten og racingskjermen
er inspirert av den ikoniske R1. De to LEDfrontlyktene og den midtre luftkanalen er
tilpasset karosseriet i krysslagsdesign for å
gi maksimal luftkjøling til EU5-motoren – noe
som gjør at denne supersportmodellen er en
enestående 300cc for klasse A2 førerkort.

R3

Icon Blue

Lett supersportmodell for klasse A2
førerkort
R3 har all den teknologien, ytelsen og stilen du
trenger, enten du har klasse A2 førerkort eller
bare vil ha den ultimate modellen innen lettvekts
supersport. Sykkelen er utviklet etter den samme
kompromissløse filosofien som alle de andre
modellene i R-serien med racing-DNA – bygget for
spenning.

R3 World GP 60th Anniversary
Den har en 321cc motor med mye dreiemoment, et kompakt understell og
aggressiv M1 MotoGP®-inspirert kåpe: vår R3 er Yamahas ultimate supersportmodell for A2-førerkort.
Nå tas R/World til neste nivå med eksklusive R3 World GP 60th Anniversary med
de dynamiske og ikoniske racingfargene fra Yamahas historiske GP-sykler.
I 1961 deltok selskapet vårt på sitt aller første internasjonale road race under det
franske Grand Prix.
Og for å markere 60 års racingsuksess har Yamaha skapt den helt spesielle R3
World GP 60th Anniversary med historiske hvite og røde racing-farger – for å hylle
maskinene som tok mer enn 500 seire under World Grand Prix mellom 1961 og
2021.
Det hvite karosseriet til R3 World GP 60th Anniversary har den berømte røde
“hastighetsblokk” -grafikken som ble gjort kjent av Yamahas legendariske
racersykler fra tidligere tiår. En rød forskjerm og rød stripe på tanken tar opp
arven fra GP, mens den historiske racing-stilen kompletteres med gylne hjul, et
gulltankmerke og en gul nummerplate.
Anniversary White

World GP 60th Anniversary fargeskjema

Radikalt M1 MotoGP® inspirert utseende

R-Series inspirert frontparti

Turtallsvillig 321cc EU5 motor

R3 World GP 60th Anniversary historiske
racingfarger gjenskaper det berømte designet
som ble brukt på Yamahas Grand Prix-racersykler
fra en tidligere tid. Det rene hvite karosseriet
har den ikoniske røde “speed block” -grafikken,
og for å fullføre R3 World GP 60th Anniversary
autentiske fabrikksykkelutseende, har den også
en rød frontskjerm, gul nummerplate, gylne hjul,
gulltankmerke - og en solid rød stripe på toppen
av tanken og halepartiet.

Inspirert av Yamahas MotoGP® racingsykkel,
har R3 World GP 60th Anniversary et slankt og
aerodynamisk karosseri. Det sentrale luftinntaket
i M1-stil gir denne kompakte supersporten et
rent racing-utseende – og med en høy generell
spesifikasjon og optimal 50/50 vektfordeling er
R3 World GP 60th Anniversary klar til å begeistre
deg på gaten og på banen.

Med sin aggressive front er denne sykkelen ren
R-series, og byr på en dynamisk kåpe og en ikonisk
R1-inspirert vindskjerm. Doble LED-frontlykter og
et sentralt plassert luftinntak, med overlappende
kåpedeler som optimaliserer luftstrømmen
til EU5-motoren, gjør dette til den mest
fremragende supersporten i 300cc A2-klassen.

Med et kompresjonsforhold på 11,2: 1, doble
overliggende kamaksler (DOHC) og 4-ventilers
sylindertopper, er den 321cc 2-sylindrede
motoren designet for rask turtallsøkning og høy
effekt på høyt turtall. Med en maksimal effekt
på 30,9kW (42PS) ved 10.750 rpm, sørger R3
World GP 60th Anniversary-modellens kraftige
EU5-motor for rask akselerasjon, et bredt
effektregister og en spennende tur.

R3 World GP 60th Anniversary

60 years of
World GP heritage

R3 Sport Pack

R3 Tilbehør

Hvis du vil ta R3-en din til neste nivå, er det nøye utvalgte tilbehøret i Yamahas Sport Pack løsningen. Sport Pack inneholder en
endurance vindskjerm, en tank-pad, skiltholder, skliklosser, LED-blinklys foran og bak, samt felgstriper. Dette gir din R3 et enda mer
energisk utseende og en skarpere følelse.
Fås nå hos din Yamaha-forhandler, som med glede monterer det originale høykvalitetstilbehøret til motorsykkelen din.

Öhlins bakre støtdemper STX 46
YA4-67000-00-00

Tankpad
BS7-FTPAD-00-00

Fothviler for fører
BK6-FRPEG-00-00

Holdbar skjerm
BS7-F83J0-00-00

Tank Bag Sport

Baksete bag

Setetrekk bak

Skiltholder YZF-R3

Kjedekasse

YME-FTBAG-SP-02

YME-REARB-AG-01

1WD-F47F0-00-00

BS7-FLPH0-00-00

BS7-FCHPR-00-00

Spesialtilpassede fothvilere for
fører

Spesialtilpassede fothvilere for
passasjerer

Billet-oljepåfyllingslokk

Utvidelsessett til bunnen av
sidestativet

Yamaha Racing Pit Mat

Side sliders

YME-ENVIR-HQ-01

BS7-F11D0-00-00

1WS-F2741-00-00

1WS-F2743-00-00

Billet-fothvilersett for passasjerer

LED-bakblinklys, Plus

LED-frontblinklys, Plus

Ledningsnett for LED-blinklys

LED-blinklys

Felg-stickers for 17-tommers hjul

BK6-FPPEG-00-00

YME-FLB2R-10-00

YME-FLB2F-10-00

BK6-FCABL-00-00

YME-H0789-20-20

YME-W0790-RS-IW

Aluminiumventilhette med
spiralformet mønster

Aluminiumventilhette med riflet
mønster

Pitboard Yamaha Racing XL

GYTR® Clean Grip Cover

YME-PITBD-XL-00

GYT-F6241-C0-00

Öhlins fjærsett for NIX 22
patronsett

Ringadaptersett for montering av
tankveske

SPR-08428-70-00

2CR-FTBRG-00-00

Öhlins Cartridge Kit Race - NIX 22
USD
USD-21944-01-00

1WS-F1536-10-00

B04-FSTEX-00-00

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din Yamaha.
Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Re-Define Your Reality!

R125
R125 er en helt unik maskin i klassen for A1-førerkort.
Denne aggressivt stylede, lette supersportsykkelen er konstruert med det samme
racing-DNA-et som hjelper Yamaha-kjørerne til å vinne i WorldSBK- og MotoGP®løp, og den er klar for å la deg oppleve spenningen og eksklusiviteten som
kommer med R/World.

Yamaha Black

Den første gangen du vrir på gassen, kommer du til å skjønne hvorfor R125
utstråler full respekt på veien. Den kraftfulle 125cc EU5-motoren er utstyrt med
Yamahas kraftforsterkende VVA-system som gir en helt enestående ytelse og
kraftig akselerasjon – og den racing-inspirerte A&S-kløtsjen gir deg full kontroll
over karosseriet når du girer ned.
Som alle sykler i R-serien har R125 en kompakt Deltabox-ramme utstyrt med
svingarm i aluminium, i tillegg til 41 mm USD-gaffel og lette felger som gir
enestående svingegenskaper.
Det nye to-tonede Icon Blue-fargetemaet fremhever det dynamiske utseendet –
samtidig som den optimaliserte plasseringen av styret, det godt polstrede setet
og fotpinnen i aluminium gir en balansert og komfortabel kjørestil.
Re-Define Your Reality!

Høyteknologisk 125cc-motor med VVAsystem
Den svært effektive motoren i R125-modellen
er utstyrt med store innsugs- og eksosventiler
og et kompakt forbrenningskammer som gir
imponerende akselerasjon. Det høyteknologiske
Variable Valve Actuation-systemet (VVA)
optimaliserer stillingen av ventilen for å oppnå
kraftig dreiemoment ved lavt turtall. og høy
effekt ved høye turtall. En stor gasspjelddiameter
gir et jevnere og mer kontrollerbart gasspådrag –
og det nye sportseksosanlegget gir en sporty og
god lyd.

R125

Icon Blue

Icon Blue- og Tech Black-farger

Deltabox-ramme

Lett svingarm i aluminium

R125 deler det samme racing-DNA-et som alle
de andre medlemmene av den ikoniske R-serien.
Nå er den tilgjengelig i en ny og førsteklasses,
totonet Icon Blue-farge med detaljer i matt blå – i
tillegg til et dynamisk Tech Black-fargealternativ
– noe som gir den mest slående R125-sykkelen
noen sinne!

R125 gir en karakteristisk smidig og lett
håndtering og utmerket komfort i høy fart, noe
som gjør den til en av de mest manøvrerbare
syklene i sin kategori. Deltabox-rammen har
optimal geometri foran og bak. Den korte
svingarmen i aluminium og opp-ned-gaffelen på
41 mm gir deg alt du kan ønske deg i en 125ccsupersportssykkel.

Yamaha-modellene i R-serien er designet for
å gi deg det aller beste innen stil, ytelse og
teknologi. Og for å understreke dette, har R125
en lett svingarm i aluminium. Den er utviklet med
avansert Yamaha-teknologi i støpeprosessen med
kortere dimensjoner, lav vekt og optimalisert
stivhet som gir sportslige kjøreegenskaper.

R125 World GP 60th Anniversary
Med sin høyteknologiske 125ccc EU5-motor, lette chassis og MotoGP®-inspirerte
design , leverer den dynamiske R125 supersport-sykkelen spennende ytelse og
presise kjøreegenskaper - noe som gjør den til den hotteste saken du kan eie i 125ccklassen.
Med historisk hvitt og rødt racing-design som hyller Yamahas 60 år med GP-racing,
bringer den fantastiske nye R125 World GP 60th Anniversary ikonisk racing-stil til
125cc-klassen!
R125 World GP 60th Anniversary-modellens aerodynamiske hvite karosseri har
Yamahas røde «speed block»-grafikk, som har vært kjent som Yamahas Grand Prixracere siden 1961. Og akkurat som det VM-vinnende maskineriet kommer denne
eksklusive lette R-Series modellen med gullfargede hjul, en rød frontskjerm og gul
frontnummerplate - samt et 60-års jubileumsemblem og dristig rød stripe som løper
langs toppen av drivstofftanken og bakstussen for å markere sitt rene racing-DNA.
For enestående stabilitet på veien, har sykkelens kompakte Deltabox-ramme, 41 mm
USD gaffel og en lett svingarm i aluminium, samt toppmoderne bremser og lette hjul.
Assist & Slipper (A&S)-kløtsjen gir deg økt kontrollerbarhet ved nedgiring og
-bremsing – og det fantastiske aerodynamiske karosseriet med sin M1-inspirerte kåpe
og cockpit gjør denne World GP 60th Anniversary-modellen til den mest ettertraktede
125cc supersport og bekrefter din inntreden i R / World.

World GP 60th Anniversary farger
Yamahas originale GP-sykler hadde en hvit kåpe
med rød “speed block” -grafikk, i tillegg til en rød
frontskjerm og gylne hjul. R125 World GP 60th
Anniversary gjenskaper dette ikoniske utseendet
og hyller maskinene og førerne som har hjulpet
Yamaha med å vinne over 500 Grand Prix-løp og
38 verdensmesterskap siden selskapets første GP
i 1961.

Høyteknologisk 125cc EU5 motor med
VVA system
Motoren til R125 World GP 60th Anniversary
drar nytte av et innovativt system med variabel
ventilaktivering (VVA) som optimaliserer
ventilposisjonen for best mulig ytelse på alle
turtallsnivåer - dreiemoment på lavt turtall
og god effekt ved høye turtall. Systemet
gir også god drivstoffeffektivitet. En stor
gasspjelddiameter gir et jevnere og kontrollerbart
gasspådrag – mens det nye eksosanlegget gir en
sporty og god lyd.

Anniversary White

Suveren forbrenningseffektivitet
For å oppnå høy innsugseffektivitet er motoren
på R125 World GP 60th Anniversary utstyrt
med store innsugs- og eksosventiler samt et
kompakt brennkammer. Kombinert med det
høyteknologiske VVA-systemet og det store
gasspjeldet og sportseksosanlegget – gir denne
konfigurasjonen en imponerende akselerasjon.

Deltabox ramme for presise
kjøreegenskaper og kontroll
Med myk og lettkjørt kjørekarakteristikk og
utmerket høyfartskomfort, er R125 World
GP 60th Anniversary blant syklene med best
kjøreegenskaper i sin klasse. Deltabox-rammen
benytter seg av en optimal geometri foran og bak
samt en kort svingarm i aluminium og en 41 mm
opp-ned-gaffel, for å gi deg alt du kan ønske deg
av en 125-supersportssykkel.

R125 World GP 60th Anniversary

60 years of
racing heritage.

R125 Sport Pack

R125 Tilbehør

Din R125 speiler din personlighet, enten du kjører den på en bane eller på veien.
Med R125 Sport Pack kan du nå høste ekstra anerkjennelse for den allerede skarpe R125-modellen på banen og på gata.
Pakken består av en sotet vindskjerm, skliklosser på siden, skiltholder, sports-tankpad, LED-blinklys foran og bak, og Special Edition
felgstriper. Alt dette gjør at Sport Pack gir din R125-modell en god dose ytelse, og en enda mer aggressiv look.

Akrapovič eksosanlegg
90798-30307-00

Deksel til baksetet
BK6-F47F0-10-00

Aluminiumventilhette med
spiralformet mønster
90338-W1018-BU

Yamaha-tang for sikkerhetswire
MTS-TLSKT-01-05

Endurance vindskjerm

Skiltholder

Tank pad

Side sliders

Klistremerke til felgene

Felg-stickers for 17-tommers hjul

BK6-F83J0-00-00

B5G-F16E0-10-00

BK6-FTNKP-00-00

BK6-F11D0-00-00

YME-FLRIM-00-00

YME-W0790-RS-IW

Baksete bag

Fothviler for fører

LED-bakblinklys, Plus

LED-frontblinklys, Plus

LED-blinklys

Ledningsnett for LED-blinklys

YME-REARB-AG-01

BK6-FRPEG-00-00

YME-FLB2R-10-00

YME-FLB2F-10-00

YME-H0789-20-20

BK6-FCABL-00-00

Aluminiumventilhette med riflet
mønster

Yamaha Racing Pit Mat

GYTR® Clean Grip Cover

Pitboard Yamaha Racing XL

Pitboard Yamaha Racing

Fjærkomprimeringsjusterer

YME-ENVIR-HQ-01

GYT-F6241-C0-00

YME-PITBD-XL-00

YME-PITBD-00-00

MTS-TLSKT-06-07

Yamaha-sikkerhetswire

Yamaha fjærkroktrekker

YEC-9-batterilader

YEC-50 CHARGER EU SPEC

MTS-TLSKT-01-06

YME-TLSWS-00-00

YME-YEC09-EU-20

90338-W1016-BL

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din Yamaha.
Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Spesifikasjoner
R1M

R1

R1 World GP 60th Anniversary

Motortype

4-ventilers, EURO5, Firetakt, Væskekjølt, 4-sylindret, DOHC

4-ventilers, EURO5, Firetakt, Væskekjølt, 4-sylindret, DOHC

4-ventilers, EURO5, Firetakt, Væskekjølt, 4-sylindret, DOHC

Slagvolum

998 cc

998 cc

998 cc

79,0 × 50,9 mm

79,0 × 50,9 mm

79,0 × 50,9 mm

Motor

Boring x slag
Kompresjonsforhold

13,0 : 1

13,0 : 1

13,0 : 1

Maks. effekt

147,1 kW (200,0 hk) @ 13 500 rpm

147,1 kW (200,0 hk) @ 13 500 rpm

147,1 kW (200.0 hk) @ 13 500 rpm

Maks. dreiemoment

113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm

113,3 Nm (11,6 kg-m) @11 500 rpm

113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm

Wet sump

Wet sump

Wet sump

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate

Smøresystem
Clutchtype
Tenningssystem

TCI

TCI

TCI

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Fremdriftsystem

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Kraftoverføring

Kjede

Kjede

Kjede

7,2 L/100 km

7,2 L/100 km

7,2 L/100 km

Startsystem

Fuel consumption
CO2 emission

168 g/km

168 g/km

168 g/km

Elektronisk bensininnspøytning

Elektronisk bensininnspøytning

Elektronisk bensininnspøytning

Diamant, Deltabox aluminiumsramme

Diamant, Deltabox aluminiumsramme

Diamant, Deltabox aluminiumsramme

24º

24º

24º

102 mm

102 mm

102 mm

Forgasser

Chassis
Ramme
Castervinkel
Trail
Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak

Teleskopgaffel

Teleskopgaffel

Teleskopgaffel

(lenkearm), Svingarm

(lenkearm), Svingarm

(lenkearm), Svingarm

Vandring foran

120 mm

120 mm

120 mm

Vandring bak

120 mm

120 mm

120 mm

Bremser foran

Hydraulisk, doble skiver, Ø320 mm

Hydrauliske dobbeltskiver, Ø 320 mm

Hydrauliske dobbeltskiver, Ø 320 mm

Bremser bak

Hydraulisk enkeltplate, Ø 220 mm

Hydraulisk enkeltskive, Ø 220 mm

Hydraulisk enkel skive, Ø 220 mm

Dekk foran

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

Dekk bak

200/55 ZR17M/C (78W) Slangeløst

190/55 ZR17M/C (75W) Slangeløst

190/55 ZR17M/C (75W) Slangeløst

2 055 mm

Dimensjoner
Lengde

2 055 mm

2 055 mm

Bredde

690 mm

690 mm

690 mm

Høyde

1 165 mm

1 165 mm

1 165 mm

Setehøyde

860 mm

855 mm

855 mm

1 405 mm

1 405 mm

1 405 mm

130 mm

130 mm

130 mm

202 kg

201 kg

201 kg

Tankvolum

17 L

17 L

17 L

Kapasitet oljetank

4,9 L

4,9 L

4,9 L

Akselavstand
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

R7
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R6 RACE

4-ventilers, EURO5, Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC

4-ventilers, EURO5, Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC

4-ventilers, Firetakt, EURO4, Væskekjølt, DOHC, Foroverlent, 4
parallelle sylindere

Motor
Motortype
Slagvolum
Boring x slag
Kompresjonsforhold
Maks. effekt
Maks. dreiemoment
Smøresystem
Clutchtype
Tenningssystem

689 cc

689 cc

599 cc

80,0 x 68,6 mm

80,0 x 68,6 mm

67,0 x 42,5 mm

11,5:1

11,5:1

13,1 : 1

54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm

54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm

87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm

67,0 Nm (6.8 kg-m) @ 6 500 rpm

67,0 Nm (6.8 kg-m) @ 6 500 rpm

61,7 Nm (6,3 kg-m) ved 10 500 rpm

Wet sump

Wet sump

Wet sump

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate

TCI

TCI

TCI

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Fremdriftsystem

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Kraftoverføring

Kjede

Kjede

Kjede

n/a

n/a

6,6 L/ 100 km

Startsystem

Fuel consumption
CO2 emission
Forgasser

n/a

n/a

154 g/km

Bensininnsprøytning

Bensininnsprøytning

Bensininnsprøytning

Diamant

Chassis
Ramme

Diamant

Diamant

Castervinkel

23°40’

23°40’

24º

Trail

90 mm

90 mm

97 mm

Change to Teleskopgaffel

Teleskopgaffel

Teleskopgaffel, Ø 43 mm

(lenkearm), Svingarm

(lenkearm), Svingarm

(lenkearm), Svingarm

Vandring foran

130 mm

130 mm

120 mm

Vandring bak

130 mm

130 mm

120 mm

Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak

Bremser foran

Hydraulic dual disc brake, Ø298 mm

Hydrauliske doble skivebremser, Ø298 mm

Hydrauliske, doble skiver, Ø 320 mm

Hydraulic single disc brake, Ø245 mm

Hydraulisk enkel skivebrems, Ø245 mm

Hydraulisk, enkel skive plate, Ø 220 mm

Dekk foran

120/70ZR17M/C (58W) Slangeløst

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

Dekk bak

180/55ZR17M/C (73W) Slangeløst

180/55ZR17M/C (73W) Slangeløst

180/55 ZR17M/C (73W) Slangeløst

Lengde

2 070 mm

2 070 mm

1 990 mm

Bredde

705 mm

705 mm

695 mm

Høyde

1 160 mm

1 160 mm

1 150 mm

Bremser bak

Dimensjoner

Setehøyde

835 mm

835 mm

850 mm

1 395 mm

1 395 mm

1 375 mm

Minimum bakkeklaring

135 mm

135 mm

130 mm

Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

188 kg

188 kg

185 kg

Tankvolum

13 L

13 L

17 L

Kapasitet oljetank

3L

3L

3,4 L

Akselavstand

Spesifikasjoner
R6 GYTR

R3
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4-ventilers, Firetakt, EURO4, Væskekjølt, DOHC, Foroverlent, 4
parallelle sylindere

4-ventilers, EURO5, Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC

4-ventilers, EURO5, Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC

Motor
Motortype
Slagvolum
Boring x slag
Kompresjonsforhold

599 cc

321 cc

321 cc

67,0 x 42,5 mm

68,0 × 44,1 mm

68,0 × 44,1 mm

13,1 : 1

11,2 : 1

11,2 : 1

Maks. effekt

87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm

30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm

30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm

Maks. dreiemoment

61,7 Nm (6,3 kg-m) @10 500 rpm

29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm

29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm

Wet sump

Wet sump

Wet sump

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate

Våt, Multiplate
Elektrisk

Smøresystem
Clutchtype
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem
Kraftoverføring
Fuel consumption
CO2 emission
Forgasser

TCI

Elektrisk

Elektrisk

TCI

TCI

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Kjede

Kjede

Kjede

6,6 L/100 km

n/a

n/a

154 g/km

n/a

n/a

Bensininnsprøytning

Bensininnsprøytning

Bensininnsprøytning

Diamant

Diamant

Diamant

24º

25° 00’

25° 00’

97 mm

95 mm

95 mm

Teleskopgaffel, Ø 43 mm

Teleskopgaffel

Teleskopgaffel

Chassis
Ramme
Castervinkel
Trail
Fjæringssystem foran

(lenkearm), Svingarm

Svingarm

Svingarm

Vandring foran

Fjæringssystem bak

120 mm

130 mm

130 mm

Vandring bak

120 mm

125 mm

125 mm

Bremser foran

Hydrauliske dobbeltskiver, Ø 320 mm

Hydraulisk enkeltplate, Ø 298 mm

Hydraulisk enkelt plate, Ø 298 mm
Hydraulisk enkelt plate, Ø 220 mm

Bremser bak

Hydraulisk enkelskive, Ø 220 mm

Hydraulisk enkeltplate, Ø 220 mm

Dekk foran

120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

110/70 R17M/C 54H Slangeløst

110/70 R17M/C 54H Slangeløst

Dekk bak

180/55 ZR17M/C (73W) Slangeløst

140/70 R17M/C 66H Slangeløst

140/70 R17M/C 66H Slangeløst

Lengde

2 040 mm

2 090 mm

2 090 mm

Bredde

695 mm

730 mm

730 mm

Høyde

1 150 mm

1 140 mm

1 140 mm

Dimensjoner

Setehøyde

850 mm

780 mm

780 mm

1 375 mm

1 380 mm

1 380 mm

130 mm

160 mm

160 mm

190 kg

169 kg

169 kg

Tankvolum

17 L

14 L

14 L

Kapasitet oljetank

3,4 L

2,5 L

2,5 L

Akselavstand
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.
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Motortype

4-ventilers, EURO5, Firetakt, Væskekjølt, SOHC

4-ventilers, EURO5, Firetakt, Væskekjølt, SOHC

Slagvolum

124,7 cc

124,7 cc

52,0 mm x 58,6 mm

52,0 mm x 58,6 mm

Motor

Boring x slag
Kompresjonsforhold

11,2 : 1

11,2 : 1

Maks. effekt

11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm

11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm

Maks. dreiemoment

11,5Nm (1,16kg-m) @ 8 000 rpm

11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm

Smøresystem
Clutchtype
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem
Kraftoverføring
Fuel consumption
CO2 emission
Forgasser

Wet sump

Wet sump

Våt, multiplate clutch

Våt, multiplate clutch

TCI (digital)

TCI (digital)

Elektrisk

Elektrisk

Konstant utveksling, 6-trinns

Konstant utveksling, 6-trinns

Kjede

Kjede

2,1 L/100km

2,1 L/100km

47 g/km

47 g/km

Elektronisk bensininnspøytning

Elektronisk bensininnspøytning

Deltabox stål

Deltabox stål

Chassis
Ramme
Castervinkel

25º

25º

89mm

89mm

Opp-ned gaffel, Ø41mm

Opp-ned gaffel, Ø41mm

(lenkearm), Svingarm

(lenkearm), Svingarm

Vandring foran

130 mm

130 mm

Vandring bak

114 mm

114 mm

Bremser foran

Hydraulisk brems med enkel skive, Ø292 mm

Hydraulisk brems med enkel skive, Ø292 mm

Trail
Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak

Bremser bak

Hydraulisk enkel skive, Ø220 mm

Hydraulisk enkel skive, Ø220 mm

Dekk foran

100/80-17 M/C

100/80-17 M/C

Dekk bak

140/70-17 M/C

140/70-17 M/C

1 955 mm

Dimensjoner
Lengde

1 955 mm

Bredde

680 mm

680 mm

Høyde

1 065 mm

1 065 mm

Setehøyde
Akselavstand
Minimum bakkeklaring

825 mm

825 mm

1 355 mm

1 355 mm

155 mm

155 mm

Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

144 kg

144 kg

Tankvolum

11,5 L

11,5 L

Kapasitet oljetank

1,15 L

1,15 L

Yamaha Racing Experience
Yamaha Racing Experience (YRE) er det
mest eksklusive Yamaha-arrangementet.
Denne once-in-a-lifetime opplevelsen finner
sted på Europas berømte racerbaner, og gir
deg anledning til å møte noen av Yamahas
offisielle førere og ikoniske Yamaha Racinggjester, som også vil gi profesjonelle råd
og naturligvis nyte noen runder på banen
sammen med deg!

Dagsprogrammet er et unikt event med
Yamaha Racing-atmosfære. Du vil få
veiledning på forskjellige områder som dekk,
fjæringssystem og elektroniske system – noe
som gir deg kunnskapen du trenger for å
utnytte hele potensialet til sykkelen din.

Hvis du vil ha mer informasjon og siste
oppdatering, kan du gå til: https://yre.yamahamotor.eu

Yamaha bLU cRU –
Støtter den nye racinggenerasjonen
Racing er hjertet i alt Yamaha foretar seg, med
en konkurransehistorie som går helt tilbake til
da merket ble grunnlagt.
Selskapet satser på å utvikle og oppmuntre
neste generasjons racing-førere gjennom
Yamaha bLU cRU programmet.

Å nå toppen krever utrolig mye arbeid,
ferdigheter, mot, tid og trening, og bare de
aller beste førerne kommer seg gjennom
nåløyet.
De fleste unge førere drømmer om å bli den
neste MotoGP-mesteren.
Men det krever mye mer enn å bare være den
raskeste på banen – du må kunne takle alle
aspekter av sporten for å kunne bygge en
vellykket karriere.

Derfor skapte Yamaha bLU cRU programmet.
Yamaha bLU cRU drives av en erfaren stab
som har tilbrakt livet sitt i racing-sirkuset.
De identifiserer og plukker ut de største
talentene, og ved å skape et profesjonelt miljø
rundt dem, motiverer og utvikler de talentene
i en svært viktig fase av deres karriere.
Hvis du tror du har det som skal til, gå til www.
yamaha-racing.com og se hvordan Yamaha
bLU cRU programmet kan være din snarvei til
den riktig store pallen.

Yamaha Official Riding
Schools
Selv den mest erfarne føreren kan alltids lære
noe og forbedre seg, så uansett om du har
kjørt en Supersport-motorsykkel i årevis eller
er nybegynner i R/World, er det definitivt
verdt å booke en plass på et av Yamahas
Official Riding Schools.

Alle modellene i Yamaha R-Series er
bygget med en avansert motor og
understellsteknologi, inspirert av fabrikkens
M1 racing-sykler. Det finnes ikke noe bedre
sted å utforske potensialet ditt enn på en
bane med din egen R-Series motorsykkel
- eller med en leid sykkel der dette er
tilgjengelig.
Yamaha Official Riding Schools er nøye utvalgt
av Yamaha blant flere proffe kjøreskoler
i Europa. Hvert kurs drives av erfarne
racing-trenere på noen av Europas mest
ikoniske baner, og vi lover deg en utrolig
kjøreopplevelse.

Uansett hvilket ferdighetsnivå eller
erfaringsnivå du er på, vil du kunne lære og
utvikle nye ferdigheter og teknikker av vårt
instruktør-team.
Og på slutten av dagen vil du garantert være
en bedre fører enn da du ankom!

Se mer på: www.yamaha-motor.eu/ridingschools

MyRide: Ta turen til neste
nivå!
Utviklet eksklusivt av Yamaha og tilgjengelig
gratis til både iOS og Android, gjør MyRide
Appen det mulig for alle førere å få mer ut
av kjøreopplevelsen, uansett hvilken type
motorsykkel eller scooter de eier.
Med Yamaha MyRide app, kan førerne logge
og analysere kjøreytelsen sin i sanntid, slik
som lenevinkel, akselerasjon og hastighet,
høyde og bremsekraft, slik at hver reise gir
mer.
Dessuten kan du dele alle turene dine med
andre MyRide-brukere eller på sosiale medier,
og ruten din kan eksporteres i GPX fil-format.
På denne måten kan motorsyklister finne nye
ruter og opplevelser, og de kan koble seg til et
verdensfellesskap av motorsykkel-entusiaster.

Get it on

Bygg din drømmesamling
med MyGarage-appen
MyGarage appen er den beste måten å
bygge opp din drømmesamling av Yamaha
motorsykler på, og den er helt gratis og
tilgjengelig til både iOS og Android! Last ned
appen, så er du klar til å begynne å lage din
egen personlige Yamaha.
Med MyGarage kan du legge til eller fjerne
et bredt utvalg av originale alternativer og se
sykkelen fra alle vinkler.
Når du har laget din drømmesykkel, kan du
lagre dem og dele dem med venner – og
når du har tatt den endelige avgjørelsen om
hvilken versjon som er riktig for deg, kan du
sende den til din Yamaha-forhandler som vil
gjøre den til virkelighet.

Get it on

Yamaha tilbyr deg
YOU er et komplett utvalg av førsteklasses
tjenester som gjør alle aspekter ved å kjøpe og
eie en Yamaha enda enklere. Vi ønsker å sikre
at du alltid får en hyggelig opplevelse når du
kommer over et Yamaha-produkt.
YOU-tjenester gjør kjøp av en Yamaha mer
tilgjengelig – og Yamaha-eiere kan dra nytte
av den trygghet som følger med hvert YOUprodukt.
Ta en nærmere titt på utvalget av YOUtjenester, og du vil se at det dreier seg om
mer enn å kjøpe en Yamaha, men også om en
begynnelse på et langt og varig forhold.

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Factory Warranty

Yamaha Motor Insurance er utformet spesielt for
Yamaha-eiere, og den forenkler hele prosessen med å
få dekning for ditt Yamaha-kjøretøy.

Når du kjøper en hvilken som helst ny Yamaha,
kan du være sikker på at førsteklasses kvalitet og
klasseledende pålitelighet følger med som standard.
Og du vil også kunne dra nytte av den ekstra
tryggheten ved en full Yamaha Motor Factory Warranty
som dekker alle deler og arbeidskostnader i tilfelle din
Yamaha krever uforutsette reparasjoner. *

Utvalget av toppkvalitets produkter dekker alle
sider ved et Yamaha-eierskap, og gir deg høy grad av
beskyttelse til konkurransedyktige priser, noe som gir
deg trygghet for mer underholdende og bekymringsfri
kjøring.
Med Yamaha Motor Insurance drar du nytte av en
eksklusiv ordning, og du kan forvente en førsteklasses
service fra vårt engasjerte team. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Yamaha Motor Finance

Vi vil sørge for at du får størst mulig glede av din nye
Yamaha, så ved kjøp tilbyr Yamaha en Yamaha Motor
Extended Warranty, noe som vil gi en sorgløs kjøring
og en ekstra trygghet med opptil 36 måneders ekstra
garantidekning! *

Yamaha tilbyr et utvalg av finansielle tjenester, noe
som gjør eierskap av en Yamaha enda mer tilgjengelig.
Yamaha Motor Finance kan skreddersys etter dine
forhold og livsstil, noe som gir deg full fleksibilitet. *

* Vilkår og betingelser gjelder. Kontakt din lokale forhandler for å få mer informasjon.

Be Smart. Keep it Genuine.
Vi anbefaler å alltid bruke Yamahas originale
reservedeler for å være sikker på at din
Yamaha alltid leverer optimal ytelse og
langsiktig pålitelighet. Våre reservedeler er
av høyeste kvalitet og oppfyller anerkjente
sikkerhetsstandarder. De passer perfekt og er
enormt slitesterke – slik at du ikke trenger å
bekymre deg.
Ved å bruke en offisiell Yamaha-forhandler
ved service, kan du være sikker på at alt
vedlikehold blir utført av høyt kvalifiserte
Yamaha-mekanikere som bruker originale
deler og Yamalube-produkter.
Våre mekanikere får jevnlig opplæring
ved Yamaha Technical Academy. Der får
de ekspertkunnskaper og nødvendig
dybdeerfaring for å holde din Yamaha i
like god stand som den var i da den forlot
fabrikken. Henvend deg til nærmeste Yamahaforhandler eller besøk nettstedet vårt for mer
informasjon.

En flytende
motorkomponent
Hos Yamaha setter vi pris på at våre produkter
gir en unik eierstolthet blant våre kunder, og
som en anerkjennelse på deres lojalitet for
merket, har vi utviklet Yamalube-serien med
smøre- og vedlikeholdsprodukter.
Yamaha-ingeniørene våre ser på olje som
en flytende motorkomponent som er en av
de viktigste delene i Yamaha-motoren din.
Bruk av Yamalube vil dermed utgjøre en stor
forskjell.
Ved alltid å bruke Yamalube kan du være
trygg på at motoren din har muligheten
til å kjøre med optimal ytelse, og den vil gi
varigheten og påliteligheten du forventer fra
alle Yamaha-motorer. Vi produserer også en
bred serie med vedlikeholdsprodukter som
holder din glede og stolthet i tipp-topp stand.
Den lokale Yamaha-forhandleren kan gi deg
råd om det beste Yamalube-produktet for din
Yamaha, eller du kan gå til nettstedet vårt.

www.yamaha-motor.no

Følg oss på:

Yamaha Motor Europe N.V., filial Norge
Haugenveien 13A
1423 SKI

Forhandler

Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere medtrafikanter
og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under kontrollerte forhold. Spesifikasjonene
og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og
omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for ytterligere informasjon.
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