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Rafinat. Reproiectat.
Remarcabil.
YZF-R6 este o legendă a străzilor - iar cu 3 titluri
supersport mondiale, în ultimii ani este, de asemenea, un
câştigător confirmat pe pistele de curse. Pilotaţi acest
model de curse proiectat pentru Moto GP şi intraţi în
incitanta lume Yamaha. LUMEA R!

Dispunând de o carenă joasă şi un aspect agresiv care
poartă toate caracteristicile ADN-ului pursânge al seriei R
de la Yamaha, noul YZF-R6 e aici.

Iar pentru a vă oferi posibilitatea de a forţa şi mai mult,
noul YZF-R6, este prevăzut cu un sistem de control al
tracţiunii cu 6 moduri, precum şi cu un sistem cu schimbare
rapidă a vitezelor (Quick Shift System - QSS) şi cu ABS.

YZF-R6 cu design de serie R de
ultimă generaţie

Parte frontală agresivă, cu lumini
de poziţie cu LED duale

Carenaj faţă şi parbriz cu eficienţă
aerodinamică

TCS comutabil, cu 6 poziţii

Sistem cu schimbare rapidă (Quick
Shift System), pentru schimbări în
trepte superioare de viteză fără
ambreiaj

YCC-T, YCC-I, ABS şi D-Mode

Furcă faţă de 43 mm, de tip YZF-
R1

Discuri faţă duble de 320 mm cu
etriere radiale

Poziţie de pilotaj îmbunătăţită,
pentru un control accentuat

Şasiu spate extraplat din
magneziu turnat sub presiune CF

Rezervor de combustibil uşor, de
17 litri, din aluminiu

Motor DOHC de 599 cm3, cu 4
cilindri şi 4 supape
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Stil aerodinamic şi
sisteme de control de

ultimă generaţie

Cu tehnologia sa avansată şi cu caroseria
aerodinamică, YZF-R6 duce conceptul 600
supersport către noi extreme. Cu faruri
camuflate şi cu lumini de poziţie LED ce
amintesc de animalele de pradă, partea
frontală agresivă accentuează ADN-ul pur de
serie R al motocicletei.

Rezervorul elegant de combustibil din
aluminiu şi şasiul de magneziu reduc
greutatea şi permit o poziţie de pilotaj mai
proactivă, iar furca faţă de tip YZF-R1,
combinată cu un amortizor spate nou şi cu
discuri frontale duble, permite o
manevrabilitate mai precisă şi o frânare mai
puternică.

Iar pentru a vă oferi posibilitatea de a forţa şi
mai mult, noul YZF-R6, este prevăzut cu un
sistem de control al tracţiunii cu 6 moduri,
precum şi cu un sistem cu schimbare rapidă a
vitezelor (Quick Shift System - QSS) şi cu ABS.
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Concept pentru seria R de ultimă generaţie
Conceput folosind designul generaţiei următoare a seriei R,
YZF-R6 are un aspect agresiv cu lumini încastrate ascunse şi
lumini de poziţie duble cu LED care îi oferă un aspect extrem.
Cu caroseria ascuţită şi cu linii orizontale fluide, acest model
600 supersport debordează de ADN-ul pur, de curse, al seriei R.

Eficienţă aerodinamică sporită
Am luat motocicleta care a câştigat trei titluri la Campionatul
Mondial Supersport în ultimii ani şi i-am sporit eficienţa, reducând
coeficientul aerodinamic. Realizate pornind de la conceptul cu
valoare demonstrată al modelului YZF-R1, carenajul frontal cu
aspect dinamic şi parbrizul redesenat accentuează ADN-ul
puternic al seriei R şi contribuie la o creştere cu 8% a eficienţei
aerodinamice.

Sisteme de control electronic cu tehnologie avansată
Dispunând de o gamă variată de sisteme electronice cu tehnologie
avansată, YZF-R6 este cea mai complexă motocicletă supersport 600
creată vreodată de Yamaha. Prevăzută cu un sistem de control al
tracţiunii cu 6 poziţii (TCS), cu un sistem cu schimbare rapidă (Quick
Shift System - QSS) pentru trecerea într-o treaptă superioară de
viteză fără ambreiaj şi cu o putere a motorului reglabilă prin D-Mode,
YZF-R6 vă oferă controlul absolut.

Furcă faţă de tip YZF-R1
Din ziua lansării primului R6, acest model supersport extrem a continuat
să stabilească standarde pentru agilitatea în manevrare şi controlul fără
dificultate. Pentru a ne asigura că R6 îşi va menţine poziţia de lider, am
montat furci de 43 mm de tip YZF-R1 complet reglabile, cu setări
specifice pentru R6, care asigură performanţe excelente pentru stradă
sau pistă

Poziţie de pilotaj îmbunătăţită
Poziţia corpului şi capacitatea de deplasare rapidă şi uşoară a
greutăţii reprezintă factori cu cea mai mare influenţă în obţinerea
unei performanţe de manevrabilitate excepţionale. Şaua, şasiul şi
rezervorul de combustibil sunt concepute pentru a crea o poziţie de
pilotaj îmbunătăţită, care vă permite să vă mişcaţi liber pe
motocicletă atunci când frânaţi, acceleraţi sau viraţi.

Şasiu de magneziu
Produs din magneziu turnat sub presiune CF, şasiul spate contribuie la
reducerea greutăţii motocicletei - şi este cu 20 mm mai îngustă la
capătul din faţă, pentru a permite montajul unei şei mai subţiri. Prin
modelarea corpului mai aproape de şasiu, acest concept îmbunătăţeşte
capacitatea de control şi contribuie la perfecţionarea aerodinamicii.
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Motor YZF-R6
Tip motor 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-cilindri paraleli înclinaţi spre faţă, 4-supape

Capacitate cilindrică 599cc

Alezaj X Cursă 67,0 mm x 42,5 mm

Compresie 13,1 : 1

Putere maximă 87,1 kW  (118,4PS) @  14.500  rpm

Varianta cu putere limitată nu e disponibil

Cuplu maxim 61,7 Nm  (6,3 kg-m)  @  10.500  rpm

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Carburator Injecţie de carburant

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption 6,6 l/100km

CO2 emission 154 g/km

Şasiu YZF-R6
Cadru Deltabox din aluminiu

Cursă faţă 120 mm

Unghi rolă de direcţie 24Âş

Traseu 97 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice, Ø 43 mm

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie de legătură)

Cursă spate 120 mm

Frână faţă discuri duble hidraulice , Ø 320 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 220 mm

Anvelopă faţă 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensiuni YZF-R6
Lungime totală 2.040 mm

Lăţime totală 695 mm

Înălţime totală 1.150 mm

Înălţimea scaunelor 850 mm

Baza roţilor 1.375 mm

Gardă minimă la sol 130 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

190 kg

Capacitate rezervor carburant 17 Litri

Capacitate rezervor ulei 3,4 Litri
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Yamaha Blue Tech Black

 

Tobă de eşapament
slip-on, stil
MotoGP

Tobă de eşapament
slip-on din titan

Sistem de evacuare
(gama de curse) cu
eşapament din
titan

Kit protecţie
pentru puntea faţă

Kit protecţie
pentru puntea
spate

Protecţie în bloc
pentru carterul
motorului, partea
dreaptă

Pentru toate YZF-R6 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dumneavoastră Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă

călduros să vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha YZF-R6 pe telefonul dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


