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R3 2022
Cena

29 700,00 zł

Producent

YAMAHA

Opis produktu
R3

Świat R wzywa. Napędzany wysokoobrotowym silnikiem EURO 5 o pojemności 321 cm3, R3 jest w pełni wyposażony w liczne
kluczowe funkcje, które zapewniają wyjątkową wydajność, a także wiodące w swojej klasie jakość i stylistykę. To najlepszy
motocykl supersportowy Yamahy do prowadzenia na prawo jazdy kat. A2.

Świat R/World wzywa.
Smukłe i solidne nadwozie R3 ma centralny wlot powietrza, który jest inspirowany kultową, zwycięską maszyną Yamaha M1
MotoGP®. Jego radykalny wygląd, aerodynamiczna owiewka wyścigowa i agresywne podwójne światła LED podkreślają czyste
DNA serii R, co czyni go najbardziej atrakcyjnym motocyklem o pojemności 300 na ulicy lub torze.
Widelec upside-down KYB o średnicy lag 37 mm i wysokiej specyfikacji zapewnia precyzyjne wyczucie zawieszenia oraz
reakcję, a połączenie nisko osadzonych zbiornika paliwa i kierownicy zapewnia kierowcy R3 ergonomiczną pozycję podczas
jazdy, duży komfort i precyzyjną kontrolę. Możesz już wejść do świata R/World.

Szybki przegląd
Wysokoobrotowy silnik zgodny z normą EURO 5 o pojemności 321 cm³
Nadwozie inspirowane stylem M1 z nową, dwutonową kolorystyką Icon Blue
Agresywny wygląd inspirowany modelem R1
Lekki motocykl typu supersport, na prawo jazdy kategorii A2
Smukłe i lekkie podwozie o sportowej charakterystyce
Podwójne reflektory inspirowane stylistyką modelu R1
Przedni widelec KYB typu upside-down o skoku 37 mm
Nisko osadzony zbiornik paliwa i niższa pozycja podczas jazdy
Lekkie obręcze kół i supersportowe opony
Mocny i niezawodny układ hamulcowy z systemem ABS
Zrównoważony rozkład masy na poziomie około 50/50
Wielofunkcyjny zestaw cyfrowych wskaźników
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Dane Techniczne

Silnik
Typ silnika
2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, EURO5, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC
Pojemność
321 cm3
Średnica x skok tłoka
68,0 × 44,1 mm
Stopień sprężania
11,2 : 1
Moc maksymalna
42,0 KM (30,9 kW) przy 10 750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy
29,5 Nm (3,0 kg-m) przy 9000 obr/min
Układ smarowania
Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła
Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu
Elektryczny
Układ rozrusznika
TCI
Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy
Łańcuch
Układ zasilania
Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama
Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy
25° 00′
Wyprzedzenie
95 mm
Układ przedniego zawieszenia
Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia
Wahacz
Skok przedniego zawieszenia
130 mm
Skok tylnego zawieszenia
125 mm
Hamulec przedni
Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 298 mm
Hamulec tylny
Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm
Opona przednia
110/70 R17M/C 54H, bezdętkowa
Opona tylna
140/70 R17M/C 66H, bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita
2090 mm
Szerokość całkowita
730 mm
Wysokość całkowita
1140 mm
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Wysokość siodełka
780 mm
Rozstaw kół
1380 mm
Minimalny prześwit
160 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)
169 kg
Pojemność zbiornika paliwa
14 l
Pojemność zbiornika oleju
2,50 l
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