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Kifinomult. Újratervezett.
Figyelemre méltó.
Az YZF-R6 valódi legenda az utcán – három Szupersport
világbajnoki címével pedig a versenypályán is igazi
győztes. Amint felülsz a MotoGP technológiás
versenygépre, azonnal a Yamaha világába jutsz. R VILÁG!

Megérkezett az új YZF-R6, mely kis légellenállású külső
kialakításával és agresszív kinézetével a Yamaha R
sorozatának minden jellegzetességét magán hordozza.

Annak érdekében pedig, hogy még ennél is többre lehess
képes, az új YZF-R6 hat üzemmódos kipörgésgátló
rendszerrel, valamint gyorsváltó rendszerrel (QSS) és ABS-
szel érkezik.

YZF-R6 új generációs R-sorozatú
kialakítással

Agresszív arculat kettős LED-
helyzetjelzőkkel

Aerodinamikus elülső burkolat és
szélvédő

6 állású kapcsolható TCS

Gyorsváltó rendszerrel a
tengelykapcsoló nélküli
felváltáshoz

YCC-T, YCC-I, ABS és D-Mode

YZF-R1 típusú 43 mm-es első villa

Kettős, 320 mm-es első tárcsák
radiális féknyergekkel

Továbbfejlesztett üléshelyzet a
még biztosabb irányítás
érdekében

Karcsú, CF magnézium öntvényből
készült hátsó kiegészítő segédváz

Könnyű, 17 literes alumínium
üzemanyagtartály

599 cm³-es soros, 4 hengeres, 4
szelepes DOHC motor
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Rendkívüli uralmat
biztosító

aerodinamikus
kialakítás

Fejlett technológiájával és aerodinamikus
formatervezésével az YZF-R6 páratlanul
extrém szintre emeli a 600-as szupersport-
kialakítást. A rejtett fényszórók és a harcias
LED-helyzetjelzők által eredményezett
agresszív külső kiemeli a motorkerékpár R-
sorozatú DNS-ét.

Gyönyörűen megtervezett alumínium
üzemanyagtartálya és magnézium segédváza
csökkenti a súlyt, és proaktív üléshelyzetet
biztosít – az YZF-R1 típusú villa, az új hátsó
lengéscsillapítók és a kettős első tárcsafék
pedig gyorsabb kezelést és hatékonyabb
fékezést nyújtanak.

Annak érdekében pedig, hogy még ennél is
többre lehess képes, az YZF-R6 hat
üzemmóddal rendelkező kipörgésgátló
rendszerrel, valamint gyorsváltó rendszerrel
(QSS) és ABS-szel érkezik.
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Újgenerációs R-sorozatú kialakítás
Az újgenerációs R-kialakítás alapján létrejött YZF-R6 agresszív
arculata rejtett, süllyesztett fényszórókkal és kettős LED-
helyzetjelzőkkel teremt radikális megjelenésű külsőt. Éles
formái és folyamatos, vízszintes vonalvezetése jól jelzi, hogy ez
a 600-as szupersport modell tiszta, R sorozatú verseny DNS-sel
rendelkezik.

Hatékonyabb áramvonalas kialakítást
Fogtuk a három Szupersport világbajnoki címmel rendelkező
motorkerékpárunkat, és még hatékonyabbá tettük azt a
légellenállási együttható csökkentésével. A bevált YZF-R1
kialakítás, a dinamikus külsejű elülső burkolat és az újratervezett
szélvédő mind-mind kiemelik az R-sorozat DNS-ét, és nem utolsó
sorban 8%-kal növelik az áramvonalas kialakítását hatékonyságát.

Fejlett elektronikus vezérlőrendszerek
Számos különböző fejlett elektronikus rendszerével az YZF-R6 az
eddigi legkifinomultabb 600-as szupersport-motorkerékpárunk. A 6
állású kipörgésgátló rendszerrel (TCS), a tengelykapcsoló nélküli
váltást nyújtó gyorsváltó rendszerrel (QSS) és a D-Mode
motorteljesítmény-állítóval az YZF-R6 hihetetlenül jó
irányíthatóságot biztosít.

YZF-R1 típusú első villa
Az első R6 modell bemutatása óta ez az extrém szupersport modell
egyre magasabbra és magasabbra helyezi a lécet a lendületes
kezelhetőség és a könnyű súly eredményezte irányíthatóság terén. A
tendenciát továbbra is fenntartva az R6-ot teljesen állítható, az YZF-R1-
hez hasonló 43 mm-es villával szereltük fel, teljes mértékben a
modellhez igazítva, mely így kiváló kezelhetőséget biztosít az utcán és a
versenypályán egyaránt.

Javított üléshelyzet
Testhelyzeted – valamint az, hogy könnyen és gyorsan helyezheted
át súlypontodat – a kiemelkedő kezelhetőség egyik legfontosabb
eleme. A jobb üléshelyzet elérése érdekében átalakítottuk az ülést, a
segédvázat és az üzemanyagtartályt, így szabadon mozoghatsz a
motorkerékpáron fékezés, gyorsítást vagy kanyarodás közben.

Magnézium segédváz
A CF magnéziumöntvényből készült hátsó segédváz fontos szerepet
játszik a motorkerékpár könnyű súlyú kialakításában – ráadásul első
része a korábbinál 20 mm-rel keskenyebb, így karcsúbb ülést
szerelhettünk rá. Ennek köszönhetően jobban rásimulhatsz a vázra,
amely javít a kezelhetőségen és az aerodinamikán is.
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Motor YZF-R6
Motor típusa 4 ütemű, folyadékhűtéses, DOHC, előre döntött, párhuzamos, 4 hengeres, 4

szelepes

Lökettérfogat 599cc

Furat x löket 67,0 mm x 42,5 mm

Kompresszióviszony 13,1 : 1

Maximális teljesítmény 87,1 kW  (118,4LE) @  14 500  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

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

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 6,6 l/100km

CO2 emission 154 g/km

Alváz YZF-R6
Váz Alumínium deltabox

Első rugóút 120 mm

Villaszög 24º

Utánfutás 97 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø 43 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 120 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 320 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 220 mm

Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Méretek YZF-R6
Teljes hossz 2 040 mm

Teljes szélesség 695 mm

Teljes magasság 1 150 mm

Ülésmagasság 850 mm

Tengelytáv 1 375 mm

Minimális hasmagasság 130 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

190 kg

Üzemanyagtank kapacitása 17 liter

Olajtank kapacitása 3,4 liter



Színek 
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Yamaha Blue Tech Black

 Kiemelt tartozékok

MotoGP stílusú
slip-on
kipufogódob

Titán slip-on
kipufogódob

Titán
kipufogódobos
verseny-
kipufogórendszer

Első tengelyvédő
készlet

Hátsó tengelyvédő
készlet

Mart jobb oldali
forgattyúsházvédő

Az összes YZF-R6 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos

márkakereskedőinek vagy márkaszervizeinek egyikét.

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YZF-R6 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


