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Pehelykönnyű
szupersportmotor
mindennapos használatra
Osztályelső stílusuk, korszerű technológiájuk és
lenyűgöző teljesítményük miatt a Yamaha legendás R-
sorozatú motorkerékpárjai jelentik a mércét a
szupersportok világában.

Van egy olyan motorkerékpár is, mely tökéletesen illik
szupersport kínálatunkba a népszerű YZF-R125 és a
lekörözhetetlen YZF-R6 közé: a YZF-R3! Akár 125
köbcentiméteres motorkerékpárját szeretné nagyobbra
cserélni, akár most ül először két kerékre, biztos lehet
abban, hogy az YZF-R3 ugyanolyan, részleteket szem előtt
tartó körültekintéssel készült, mint minden R-sorozatú
motorkerékpár.

Amint egy pillantást vet a szembetűnő ikerfényszóró-
takaróra és az áramvonalas karosszériára, azonnal
felfedezheti az R-sorozat hamisíthatatlan jellemzőit. YZF-
R3: szuperbike, melyet minden nap megülhet!

Pehelykönnyű, A2 jogosítvánnyal
vezethető szupersport
motorkerékpár

Az R-sorozat hamisíthatatlan
jellemzőinek megfelelően
kifejlesztve

Egyenletes teljesítményt nyújtó,
erős, 321 köbcentiméteres soros
kéthengeres motor

Karcsú és könnyű váz, mozgékony
és sportos kezelhetőséggel

Agresszív, R-sorozatú
ikerfényszóró teljes borítással

Áramvonalas karosszéria, előretolt
súlypontú megjelenéssel

Sportos és kényelmes
felfüggesztés

Erős fékezési teljesítmény

Az ABS az alapfelszereltség része

Mindennapos használatra
alkalmas, városban és autópályán
is
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Az R-sorozat
hamisíthatatlan

jellemzői

A Yamaha teljes mértékben elkötelezett az
innovatív és izgalmas motorkerékpárok
létrehozása iránt, melyek új dimenziókat
nyitnak a mindennapokban.

Az YZF-R3-mal az A2 jogosítvánnyal
rendelkezőknek olyan vezetési izgalmakban
lesz része, melyek elválaszthatatlanok az R-
sorozatú motorkerékpároktól. Akár a
városban, akár az autópályán használja, a
pehelykönnyű szupersport hamisíthatatlan R-
sorozatú jellemzői teljesen új teljesítménnyel
ajándékozzák meg.

Nagy teljesítményű, 321 köbcentiméteres
kéthengeres motorja és könnyű váza a
kategória legkorszerűbb technológiái alapján
született. Ez azt jelenti, hogy minden
alkalommal, amikor felül az R3
motorkerékpárjára, tudni fogja, hogy páratlan
élményben lesz része.
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Energikus 321 köbcentiméteres soros kéthengeres

motor
Ezt a Yamaha R-sorozatú szupersportmotort egy 321
köbcentiméteres soros kéthengeres folyadékhűtésű motor
hajtja, mely kategóriája legkorszerűbb technológiáival
rendelkezik. Az R3 motor 10 750 ford/percnél 42 LE/30,9 kW-os
maximális kimeneti teljesítménnyel rendelkezik, valamint
azonnali gázadási reakciót és izgalmas vezetést biztosít –
minden alkalommal.

R sorozatú technológia
Az R3 kifinomult R-sorozatú technológiát használ, többek között
közvetlen hajtású vezérműtengelyt, kovácsolt dugattyúkat,
karburált hajtókarokat, alacsony súrlódású hengereket stb. Az
alacsony és nagy sebességgel történő haladás közbeni jó
egyensúly biztosítása érdekében a motor 180 fokos főtengely-
kialakítással rendelkezik, miközben egy elsődleges
kiegyensúlyozó csökkenti a rezgést és a gépzajt.

Sportos és mozgékony, diamond típusú váz
A kompakt és kis súlyú váz nagy szakítószilárdságú acélcsövekből
készült, ami megfelelő egyensúlyt biztosít az erő és a merevség
között. A sportos és mozgékony kezelési tulajdonságok érdekében
az R3 majdnem ugyanolyan tengelytávval rendelkezik, mint az R6:
1380 mm-rel – míg az 50/50 elülső/hátulsó súlyelosztás és a 780 mm-
es ülésmagasság kiegyensúlyozott vezetést tesznek lehetővé.

Hosszú, R1-típusú lengőkar
Az R-sorozat jellegzetes tulajdonságainak kihangsúlyozására az YZF-R3
kivételesen hosszú R1-típusú lengőkarral rendelkezik. Ugyanolyan
lengőkar/tengelytáv aránnyal rendelkezik, mint legendás nagyobbik
testvére, így a versenyeken is helytálló kialakítás erős, egyenes vonalú
kezelési teljesítményt és hatékonyabb erőátvitelt tesz lehetővé az
utakon.

10 küllős öntött kerekek
Öt pár vékony, öntött küllővel rendelkeznek, melyek jól illenek a
pehelykönnyű és karcsú megjelenéshez. A 17 colos kerekek 110/70-
17 méretű első és egy széles, 140/70-17 méretű hátsó
gumiabronccsal rendelkeznek. Az erőteljes és progresszív fékezési
teljesítményért az YZF-R3 egy 298 mm-es első és egy 220 mm-es
hátsó féktárcsával rendelkezik - az ABS pedig az alapfelszereltség
része.

Jellegzetes R-sorozatú stílus
Bármilyen szögből is veszi szemügyre a mesés R3 motorkerékpárt,
teljesen nyilvánvaló lesz, honnan örökölte jellemzőit! A szögletes,
áramvonalas karosszéria sajátos, R-sorozatra jellemző vonalakkal
rendelkezik, és a hátrafelé döntött ikerfényszórók – valamint a rövid
kipufogódob és a hegyes, magas hátsó rész – a világbajnok R6
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hamisíthatatlan nyomait viselik magukon.
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Motor YZF-R3
Motor típusa 2 hengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 321cc

Furat x löket 68,0 mm x 44,1 mm

Kompresszióviszony 11,2 : 1

Maximális teljesítmény 30,9 kW  (42,0LE) @  10 750  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

Maximális nyomaték 29,6 Nm  (3,0 kg-m)  @  9 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption N/A

CO2 emission N/A

Alváz YZF-R3
Váz Gyémánt

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Első rugóút 130 mm

Villaszög 25º

Utánfutás 95 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros

Hátsó rugóút 125 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 220 mm

Első gumi 110/70-17M/C 54H (Tubeless)

Hátsó gumi 140/70-17M/C 66H (Tubeless)

Méretek YZF-R3
Teljes hossz 2 090 mm

Teljes szélesség 720 mm

Teljes magasság 1 135 mm

Ülésmagasság 780 mm

Tengelytáv 1 380 mm

Minimális hasmagasság 160 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

169 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14,0 L

Olajtank kapacitása 2,4 L



 
Árak 
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YZF-R3 ABS 1 998 000,00 Ft
*Kiskereskedelmi r regisztrcis adval, de a forgalomba helyezsi kltsgek nlkl. A forgalomba
helyezsi kltsgekrl rdekldj mrkakereskeddnl.

Az YZF-R3 alapfelszereltségébe nem tartozik bele a videón és a képeken látható hátsóülés-takaró.
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Race Blu Matt Grey

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

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

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YZF-R3 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


