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Yamaha YZF-R1M. R1
suntem noi
YZF-R1M este cea mai avansată motocicletă de serie de la
Yamaha, iar tehnologia sa sofisticată îi permite fiecărui
pilot ocazional şi de curse să îşi descopere adevăratul
potenţial.

Unitatea de măsurare inerţială (IMU - Inertial
Measurement Unit) oferă un control precis asupra
tracţiunii, alunecărilor, ridicării roţii frontale, frânărilor şi
demarărilor, în timp ce unitatea de control a
comunicaţiilor vă permite să analizaţi pe tabletă sau pe
smartphone datele prezentate. Sistemul rafinat de
suspensie electronică de curse (ERS - Electronic Racing
Suspension) cu un control îmbunătăţit al amortizării, oferă
manevrare supremă.

Cu motorul de 200 PS cu manetoanele decalate la 90°, QSS
îmbunătățit cu trecere în viteză superioară şi inferioară -
precum şi cu un ECU nou şi carenă modernizată din carbon
- YZF-R1M aduce tehnologia motocicletelor de fabrică
YZR-M1 MotoGP proprietarilor privaţi.

Suspensii electronice pentru curse
(ERS) Öhlins revizuite

Sistem îmbunătăţit de schimbare
rapidă a vitezelor (QSS)

Unitate de control al
comunicaţiilor cu recartografiere
wireless

YZR-M1 MotoGP cu carenă din
carbon

Motor de 998 cc şi 200 PS, cu 4
cilindri şi arbore cotit cu
manetoane decalate la 90°

Unitate de măsurare inerţială pe 6
axe cu senzori giroscopici/de
acceleraţie pentru date 3D privind
mişcările

Control al ridicării roţii / Control al
demarării / Control al alunecării

Şasiu Deltabox din aluminiu, cu
ampatament scurt

ABS sensibil la înclinare/sistem
unificat de frânare

Braţ oscilant structural orientat în
sus/şasiu spate din magneziu

Şasiu spate din magneziu

Evenimentul exclusiv Yamaha
Racing Experience pentru
proprietarii de motociclete R1M
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Bun venit în LUMEA R Cu motorul de 200 PS cu manetoanele
decalate la 90°, şasiu compact din aluminiu şi
magneziu şi carenă uşoară din carbon, YZF-
R1M îmbină tehnologia MotoGP YZR-M1 cu
ADN-ul seriei R.

Pentru reducerea timpilor de tur al pistei,
există un sistem îmbunătăţit de schimbare
rapidă a vitezelor (QSS - Quickshift System),
oferind posibilitatea de trecere într-o treaptă
superioară sau inferioară de viteză dintr-o
singură mişcare. Sistemul îmbunătăţit de
suspensie electronică de curse (ERS -
Electronic Racing Suspension) ajustează
automat amortizarea, pentru a oferi cel mai
bun nivel de control al frânării, accelerării şi
virării - iar noua interfaţă face mai uşoară
selectarea modurilor.

Noul ECU funcţionează cu QSS şi sistemul
îmbunătăţit de control al ridicării roţii din faţă
(LIF), pentru a permite o accelerare mai
puternică - iar grafica nouă a carenajului se
concentrează asupra structurii uşoare din
carbon.
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Sistem de suspensie electronică pentru curse (ERS -

Electronic Racing Suspension) îmbunătăţit
Sistemul îmbunătăţit de suspensie electronică pentru curse
(ERS - Electronic Racing Suspension) este cel mai sofisticat
sistem dezvoltat vreodată de Öhlins pentru o motocicletă de
serie. Noul software avansat oferă un grad mai ridicat de
asistenţă la frânare, accelerare şi virare şi stabilitate
îmbunătăţită în zona frontală - iar interfaţa nouă face
configurarea suspensiei rapidă şi uşoară.

Unitatea de control al comunicaţiilor (CCU)
Unitatea de control a comunicaţiilor (CCU - Communication
Control Unit) are o funcţie de arhivare a datelor care vă permite să
înregistraţi o gamă largă de date afişate, inclusiv timpi de tur de
circuit, viteză, poziţia acceleraţiei, urmărire prin GPS, unghi de
înclinare şi multe altele. Aceasta poate fi, de asemenea, utilizată
pentru a comunica cu sistemul de control al deplasării (Yamaha
Ride Control – YRC) în timpul vizualizării, descărcării sau
modificării modurilor de rulare.

Carenaj foarte uşor din carbon, cu finisaj nou
Una dintre multiplele caracteristici exclusive pentru modelul YZF-
R1M este carena din carbon, iar pentru a sublinia exclusivitatea
motocicletei, graficele au fost concepute pentru 2018, astfel încât o
parte mai mare a acestui material foarte uşor să fie vizibilă pe
panourile carenajului.

Motor de 200 PS cu arbore cotit, dezvoltat pe baza modelului

M1
Modelul YZF-R1M este propulsat de un motor de 998 cmc, cu 4 cilindri, 4
supape şi arbore cotit cu manetoane decalate la 90°, care generează 200
PS fără a utiliza pistoane de presurizare a aerului. Derivat pornind de la
modelul nostru premiat YZR-M1 MotoGP, arborele cotit cu manetoane
decalate la 90° asigură o ordine de aprindere neuniformă de 270° - 180° -
90° - 180° ce generează un cuplu liniar înalt.

Unitatea de măsurare inerţială (IMU) pe 6 axe
Unitatea de măsurare inerţială (IMU) pe 6 axe foarte sofisticată
transmite date foarte exacte de pilotaj către noul ECU - care
activează sistemul de control al ridicării roţii din faţă (LIF - lift control
system), precum şi sistemul de control al derapajului roţii din spate
sensibil la unghiul de înclinare în viraje (SCS - Slide Control System)
derivat din MotoGP şi sistemul de control al tracţiunii (TCS - Traction
Control System) pentru un control mai bun şi timpi reduşi de tur de
circuit.
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Sistem de schimbare rapidă a vitezelor (QSS - Quickshift

System) îmbunătăţit
Un sistem de schimbare rapidă a vitezelor (QSS) cu performanţă mai
ridicată oferă trecere fără ambreiaj într-o viteză superioară sau
inferioară, ceea ce ajută la menţinerea stabilităţii şasiului pentru timpi
mai rapizi de tururi de pistă, dar şi pentru reducerea efortului fizic şi
mental al pilotului. Utilizând funcţia de control al pilotajului Yamaha
(YRC - Yamaha Ride Control), piloţii YZF-R1M pot selecta, de asemenea,
modul lor QSS preferat.
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Motor YZF-R1M
Tip motor 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-cilindri paraleli înclinaţi spre faţă, 4-supape

Capacitate cilindrică 998cc

Alezaj X Cursă 79,0 mm x 50,9 mm

Compresie 13,0 : 1

Putere maximă 147,1 kW  (200,0PS) @  13.500  rpm

Varianta cu putere limitată nu e disponibil

Cuplu maxim 112,4 Nm  (11,5 kg-m)  @  11.500  rpm

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Carburator Injecţie de carburant

Sistem de aprindere TCI (digital), Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption 7,2 l/100km

CO2 emission 168 g/km

Şasiu YZF-R1M
Cadru Diamant

Cursă faţă 120 mm

Unghi rolă de direcţie 24Âş

Traseu 102 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)

Anvelopă spate 200/55 ZR17M/C (78W)

Dimensiuni YZF-R1M
Lungime totală 2.055 mm

Lăţime totală 690 mm

Înălţime totală 1.150 mm

Înălţimea scaunelor 860 mm

Baza roţilor 1.405 mm

Gardă minimă la sol 130 mm

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

201 kg

Capacitate rezervor carburant 17 Litri

Capacitate rezervor ulei 4,9 Litri



Culori 

YZF-R1M
www.yamaha-motor.ro

Silver Blu Carbon

 

Tobă de eşapament
Evolution cu sistem
complet

Tobă de eşapament
de curse cu sistem
complet

Ţeavă de legătură Tobă de eşapament
din titan cu sistem
complet Evolution

Tobă de eşapament
slip-on din titan
YZF-R1

Kit protecţie
pentru puntea
spate

Pentru toate YZF-R1M 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 dvs. Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă călduros să

vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama dvs. de

produse Yamaha. De asemenea, Yamaha vă recomandă să utilizaţi Yamalube®, gama noastră de lubrifianţi de înaltă

tehnologie - forţa vitală a motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a lucra eficient, indiferent de terenul pe

care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare, de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte

comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor.eu/accessories

Experimentaţi mai mult din

Yamaha YZF-R1M pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


