
Ανακαλύψτε τη χαρά
του ταξιδιού
Προετοιμαστείτε για την πιο εξελιγμένη και δυναμική σπορ

μοτοσυκλέτα ταξιδίου στην αγορά: την Yamaha FJR1300AE.

Αυτή η μοτοσυκλέτα εξαιρετικών δυνατοτήτων διαθέτει

εντυπωσιακά εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας και είναι

σχεδιασμένη για να καλύπτει τεράστιες αποστάσεις με

ελάχιστο κόπο.

Χάρη στην προηγμένη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση η

οποία προσφέρει το καλύτερο δυνατό στήσιμο και ποιότητα

οδήγησης, η FJR1300AE παρέχει δυνατότητες κάλυψης

μεγάλων αποστάσεων σε μία από τις πλέον καταξιωμένες

σπορ μοτοσυκλέτες ταξιδίου στην Ευρώπη.

Συνδυάζοντας σπορ επιδόσεις, υπερσύγχρονα εξαρτήματα

και πολυτέλεια στα μακρινά ταξίδια, η FJR1300AE είναι η

απόλυτη μηχανή για να πραγματοποιήσετε ταξίδια που ποτέ

δεν πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να κάνετε.

Εν σειρά τετρακύλινδρος κινητήρας

1.298 κ .εκ. με ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T

(Yamaha Chip Controlled Throttle), για

ομαλή απόδοση ισχύος

Πλήρως ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας,

φέρινγκ, κάθισμα και τιμόνι

Ενσωματωμένα φώτα LED στη σχεδίαση

του πίσω μέρους

Σύστημα D-MODE της Yamaha για

ομαλή ή δυναμική απόδοση ισχύος

Φώτα τύπου LED με προσαρμοζόμενα

φώτα στροφής μπροστά

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων για δυναμική

επιτάχυνση

Αλουμινένιο πλαίσιο σπορ μοτοσυκλέτας

για ευέλικτο χειρισμό

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση και

πιρούνι USD

Συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και

ελέγχου πορείας

Σύστημα μετάδοσης κίνησης με άξονα

για καθαρή και αθόρυβη λειτουργία

Βασική έκδοση με πλαϊνές εξωτερικές

θήκες, θερμαινόμενα γκριπ και υποδοχή

τροφοδοσίας 12 V
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Ανακαλύψτε τη χαρά του ταξιδιού
Με την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση και το ανάποδο πιρούνι, η FJR1300AE εξασφαλίζει κορυφαία

ποιότητα οδήγησης. Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων παρέχει μεγάλη επιτάχυνση και χαλαρή πορεία με υψηλές

ταχύτητες, ενώ ο συμπλέκτης A&S εξασφαλίζει πιο ομαλά κατεβάσματα ταχύτητας.

Το προηγμένο σύστημα ανάρτησης παρέχει στους αναβάτες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την απόδοσή του

ανάλογα με το οδόστρωμα και το φορτίο. Με δυνατότητα επιλογής τεσσάρων βασικών ρυθμίσεων και τριών

ρυθμίσεων για την απόσβεση, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η FJR1300AE θα σας προσφέρει την καλύτερη

δυνατή ποιότητα οδήγησης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Αυτή η δυναμική σπορ μοτοσυκλέτα ταξιδιού διαθέτει φώτα τύπου LED μπροστά και πίσω, καθώς και φώτα

στροφής με αισθητήρα γωνίας οδήγησης μπροστά, για να σας προσφέρει ώρες οδήγησης που δεν θα θέλετε

να τελειώσουν ποτέ.
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Απαραίτητα εξαρτήματα
ταξιδιού

Σε συνδυασμό με το σύστημα μετάδοσης

κίνησης με άξονα για καθαρή και αθόρυβη

λειτουργία, η FJR1300AE διαθέτει πλαϊνές

βαλίτσες, θερμαινόμενα γκριπ και υποδοχή

τροφοδοσίας 12 V στο βασικό εξοπλισμό.

Όλα τα αντικείμενα στοχεύουν στο να

κάνουν αυτή τη μοτοσυκλέτα με τις

κορυφαίες δυνατότητες την απόλυτη sport

touring μοτοσυκλέτα.

Εργονομία με πλήρη
δυνατότητα ρύθμισης για
περισσότερη άνεση

Για βέλτιστη εμπειρία οδήγησης, η

FJR1300AE επιτρέπει στους αναβάτες να

προσαρμόζουν τη μοτοσυκλέτα ανάλογα με

τις προσωπικές τους απαιτήσεις. Το ύψος

της σέλας και η θέση του τιμονιού

προσαρμόζονται με ακρίβεια στα διάφορα

στυλ οδήγησης, ενώ ο ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας και το

σύστημα διαχείρισης του αέρα παρέχουν

εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία από

τον άνεμο.

Εξελιγμένος πίνακας οργάνων
με 3 τμήματα

Το κορυφαίο στην κατηγορία προφίλ σπορ

μοτοσυκλέτας ταξιδίου της FJR1300AE

συμπληρώνεται με τον πίνακα οργάνων

υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος χωρίζεται

σε 3 τμήματα. Αυτή η κονσόλα υψηλής

τεχνολογίας περιλαμβάνει αναλογικό

στροφόμετρο τύπου R1 στα αριστερά,

ψηφιακό ταχύμετρο με οθόνη LCD στο κέντρο

και οθόνη πολλαπλών λειτουργιών τύπου

"dot matrix" στα δεξιά.

Προηγμένα ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου

Η FJR1300AE διαθέτει πολλά προηγμένα

ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, όπως

σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) και

σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας.

Το σύστημα D-mode της Yamaha επιτρέπει

στον αναβάτη να ρυθμίζει τις επιδόσεις του

κινητήρα για χαλαρή ή σπορ οδήγηση, ενώ

η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση

βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα

οδήγησης.

Φώτα τύπου LED σε όλα τα
σημεία και φώτα στροφής

Οι διπλοί προβολείς περιλαμβάνουν

τέσσερις ισχυρές μονάδες φωτισμού μικρών

διαστάσεων τύπου LED, ενώ τα φώτα θέσης

τύπου LED και το συγκρότημα πίσω φώτων

τύπου LED τονίζουν τις υψηλές

τεχνολογικές προδιαγραφές της FJR. Με τα

προσαρμοζόμενα μπροστινά φώτα

στροφής, που ανάβουν καθώς η

μοτοσυκλέτα παίρνει κλίση στις στροφές, η

FJR1300AE είναι μία από τις πιο ικανές

μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της.

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με
συμπλέκτη A&S

Η FJR1300AE διαθέτει κιβώτιο 6 ταχυτήτων, το

οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να

χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

τα τεράστια αποθέματα ροπής για γρήγορη

επιτάχυνση, ενώ η 6η σχέση μετάδοσης

εξασφαλίζει χαμηλότερες σ.α.λ. σε υψηλές

ταχύτητες πορείας. Για ομαλό κατέβασμα

ταχυτήτων και απολαυστικό έλεγχο στις

στροφές, περιλαμβάνει μονόδρομο

συμπλέκτη με υποβοήθηση (A&S) στον

βασικό εξοπλισμό.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, Με πρόσθια κλίση
Κυβισμός 1,298cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 79.0 mm x 66.2 mm
Σχέση συμπίεσης 10.8 : 1
Μέγιστη ισχύς 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Μέγιστη ροπή 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Άξονας
Fuel consumption 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km

Πλαίσιο

Σκελετός Αλουμίνιο, Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 26º
Ίχνος 109mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
Διαδρομή εμπρός 135 mm
Διαδρομή πίσω 125 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø282 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR17M/C (58W)
Πίσω ελαστικό 180/55 ZR17M/C (73W)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,230 mm
Συνολικό πλάτος 750 mm
Συνολικό ύψος 1,325/1,455 mm
Ύψος σέλας 805/825 mm
Μεταξόνιο 1,545 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 292 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 25litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 4.9litres
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Η FJR1300AE είναι μια αυθεντική Yamaha μοτοσυκλέτα η οποία διαθέτει ιδιού χρώματος με τη μοτοσυκλέτα

πλαινές βαλίτσες χωρητικότητας 30 λίτρων.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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