
Upptäck resans
spänning
Var redo för den mest so stikerade och dynamiska

sporttouringmotorcykeln på marknaden – Yamaha

FJR1300AE. Den här motorcykeln är utrustad med

imponerande högteknologiska komponenter och är

konstruerad för att färdas långa avstånd med minsta

möjliga ansträngning.

Som en av de mest etablerade

sporttourermotorcyklarna i Europa levererar FJR1300AE

långdistanskapacitet med avancerad elektroniskt

justerbar fjädring med de bästa möjliga inställningarna

och komforten.

Genom att kombinera sportprestanda, högteknologiska

 nesser och långfärdslyx är FJR1300AE den ultimata

maskinen för att fullfölja de där resorna du inte trodde

var möjliga.

Kraftfull 1298 cc rak 4-cylindrig motor

med YCC-T

Vindruta, kåpa, sadel och styre är fullt

justerbara.

Integrerad LED-belysning i bakljusens

design

Yamaha D-MODE för touring eller

sportig motorkarktär.

LED-framljus med adaptiva kurvljus

Ny 6-växlad växellåda för dynamisk

acceleration

Lätt aluminiumchassi för smidiga

köregenskaper

Elektroniskt justerbar fjädring fram

och bak

Antispinnreglering och

farthållarsystem

Kardandrift för ren och tyst gång

Packväskor, värmehandtag och 12 V-

uttag som standard

Slirkoppling för smidig nedväxling
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Upptäck resans spänning
Med den elektroniskt justerbara fjädringen och den inverterade framga eln ger FJR1300AE en

överlägsen körupplevelse. Den 6-växlade växellådan ger snabb acceleration och avslappnad körning

i högre farter – samtidigt som den nya slirkopplingen ger smidigare nedväxling.

Det avancerade fjädringssystemet gör att du kan anpassa prestandan både till underlaget och till

lasten. Med ett urval av fyra huvudinställningar och tre dämpningsinställningar kan du lita på att

FJR1300AE ger bästa möjliga körkomfort oavsett förhållanden.

LED-ljus fram och bak och lutningsvinkelkänsliga kurvljus fram.
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Viktiga touringegenskaper

Förutom det rena och tystgående

kardandriftsystemet har FJR1300AE

packväskor, uppvärmda handtag och ett

12 V uttag som standardutrustning. Allt

för att denna extremt kapabla motorcykel

ska vara den ultimata sporttouring-

maskinen.

Justerbar ergonomi för ökad
komfort

FJR1300AE låter föraren skräddarsy

motorcykeln efter sina egna individuella

önskemål så att du får optimal komfort.

Sadelhöjden och styrets läge kan

 njusteras för att passa olika körstilar –

samtidigt som den elektriskt justerbara

vindrutan och lufthanteringssystemet ger

höge ektivt vindskydd.

So stikerad 3-delad
instrumentering

Som komplement till den klassledande

speci kationen har FJR1300AE en

välutrustad, 3-delad instrumentpanel.

Instrumentpanelen har en analog

varvräknare i R1-utförande till vänster med

en centralt placerad digital LCD-

hastighetsmätare och en

multifunktionsdisplay till höger.

Avancerat elektroniksystem

FJR1300AE är utrustad med många

avancerade elektroniska styrsystem,

inklusive antispinn (TCS) och farthållare.

Yamahas D-mode system låter föraren

anpassa motorprestandan till underlag

och väderlek och att passa en lugnare

eller sportig körning. Den elektroniskt

justerbara fjädringen förhöjer

körkomforten.

All-round-LED-ljus med kurvljus

De dubbla strålkastarna fram är

utrustade med fyra kompakta och

kraftfulla LED-ljus – samtidigt som LED-

positionsljusen framhäver FJR:s

högteknologiska pro l. Och med de

adaptiva främre kurvtljusen som tänds när

motorcykeln lutar är FJR1300AE en av de

mest avancerade motorcyklarna i sin

klass.

6-växlad växellåda med
slirkoppling

Den nya FJR1300AE är nu utrustad med en

6-växlad växellåda som gör att föraren kan

använda de massiva kraftresurserna för

snabb acceleration – samtidigt som den 6:e

växeln ger lägre varvtal vid höga

hastigheter. Slirkopplingen som är standard

ger dig smidig nedväxling och kurvtagning.
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Motor

Motortyp
4-takts, Vätskekylning, DOHC, Framåtvinklad parallel
4-cylindrig

Slagvolym 1,298cc
Borrning och slag 79.0 mm x 66.2 mm
Kompression 10.8 : 1
Max e ekt 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Max vridmoment 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, våt,  erskivig, spiralfjäder
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kardanaxel
Bensinförbrukning 6.2l/100km
CO2 utsläpp 140g/km

Chassi

Ram Aluminium, Diamantformad
Castervinkel 26º
Försprång 109mm
Fjädringssystem fram Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Fjädringssystem bak Svingarm, (Länkupphängning)
Fjädringsväg fram 135 mm
Fjädringsväg bak 125 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø282 mm
Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W)
Bakdäck 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensioner

Totallängd 2,230 mm
Totalbredd 750 mm
Totalhöjd 1,325/1,455 mm
Sitthöjd 805/825 mm
Hjulbas 1,545 mm
Min. markfrigång 125 mm
Vikt (fulltankad) 292 kg
Bränsletanksvolym 25litres
Oljetanksvolym 4.9litres
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FJR1300AE är en original Yamaha motorcykel med Yamaha tillbehör som består av matchande 30L touring

sidoväskor, dessa säljs hos Yamaha återförsäljare.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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