
Giv din tur et boost
Der er næsten ingen grænser for, hvor du kan køre hen

på denne højteknologiske sportstouringmotorcykel.

Med sin enestående 4-cylindrede 1298cc-motor og stel i

aluminium er FJR1300AS designet til at tilbagelægge

store afstande.

Yamahas avancerede YCC-S koblingsfrie

gearskiftesystem og en 6-trins gearkasse gør, at du

bruger mindre energi både mentalt og fysisk, mens du

kører, så du er mere afslappet, når du når frem.

Den elektronisk justerbare a jedring gør, at du kan

tilpasse din motorcykel til forholdene på et øjeblik. Og

med LED-lygter hele vejen rundt samt adaptivt kurvelys

forrest er denne topmodel af en

sportstouringmotorcykel udstyret til at få dig derhen,

hvor du vil, når du vil!

YCC-S koblingsfrit gearskiftesystem

og 6-trins gearkasse

Jævn, 4-cylindret, 1.298 cc

rækkemotor med YCC-T

Elektronisk justerbar a jedring og

upside down ga er

Sportsstel i aluminium for adræt

manøvrering

LED-lygter med adaptive drejningslys

forrest

Fuldt justerbar skærm, forskærm,

sæde og styr

Yamaha D-MODE for afdæmpet eller

rå kraft

Brugervenligt "cruise control" system

"Traction Control System" (TCS), der

kan slås til og fra

Stor 25-liters tank, som gør, at du kan

køre længere

Sidetasker, opvarmede håndtag og 12 V

stik som standard

Rent og støjsvagt kardansystem

FJR1300AS



Giv din tur et boost
Intet kan måle sig med den superavancerede FJR1300AS. Det, der adskiller den fra alle andre

motorcykler, er det elektroniske, koblingsfri gearskiftesystem, som gør, at du kan skifte gear med

venstre fod eller tommel ngeren uden at røre ved koblingsgrebet. Det betyder mindre

anstrengelse og mere fornøjelse på hver tur.

Denne avancerede touringmotorcykel er også udstyret med et elektronisk justerbart

a jedringssystem med upside down-ga el, som gør, at du kan ændre indstillingerne for

forbelastning og støddæmpning i henhold til dine præferencer.

Med en kraftfuld 1298cc motor og et aluminiumsstel samt 6-trins gearkasse, fartpilot- og

antispinsystemer er FJR1300AS klar til at give dig endeløse køreture. Sidetasker er inkluderet i prisen.

Kontakt din forhandler for info.
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6-trins gearkasse

FJR1300AS er udstyret med en 6-trins

gearkasse, som giver føreren mulighed for

optimalt at udnytte de kæmpestore

reserver af drejningsmoment til hurtig

acceleration – mens det høje 6. gear giver

lavere omdrejninger ved høje

kørehastigheder. Kombineret med YCC-S

koblingsfrit gearskiftesystem opnås der

hurtig, e ektiv og behagelig kørsel over

alle afstande.

Højtydende, 4-cylindret 1298cc-
rækkemotor

Denne avancerede, 4-cylindrede

kraftstation af en inlinemotor er udstyret

med en YCC-T (Yamaha Chip-Controlled

Throttle), som giver en jævn

kraftoverførsel og sikrer en enestående

sportsydeevne. Det høje moment giver en

kraftig acceleration i alle gear, og den

imponerende kraft på højeste niveau gør,

at du kan tilbagelægge store afstande

uden store anstrengelser.

Koblingsfrit gearskifte

Det, der gør FJR1300AS til noget særligt, er

det unikke YCC-S (Yamaha Chip-Controlled

Shift), som gør, at du kan skifte gear med

venstre fod eller tommel ngeren uden

overhovedet at røre koblingsgrebet. Ud over

at være hurtigt og nemt betyder det også,

at du bliver mindre træt på lange ture. Og

"Stop Mode" skifter automatisk ned i første

gear, når du standser.

LED-lygter hele vejen rundt
samt kurvelys

Tvillingeforlygter er udstyret med  re

kompakte og kraftige LED-lysenheder –

mens LED-positionslysene og LED-

baglygteenheden understreger FJR's

højteknologiske speci kation. Og med de

adaptive kurvelys, som tænder, når

motorcyklen lægges ned, er FJR1300AE en

af de mest kompetente motorcykler i sin

klasse.

Avancerede elektroniske
styresystemer

FJR1300AS er udstyret med traction

control (TCS) og fartpilot. Yamahas D-

mode-system gør det muligt at justere

motorydelsen, så den passer til afslappet

kørsel eller sportskørsel, og den

elektronisk justerbare a jedring gør det

nemt og hurtigt at indstille stellet.

Upside down-forga el

FJR1300AS er udstyret med en

højteknologisk upside down-forga el, som

udgør en integreret del af den elektronisk

justerbare a jedringspakke. Sammen med

bagstøddæmperen kan forga en justeres

elektronisk på få sekunder, så de passer til

forskellige belastninger og kørselsforhold.
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Motor

Motortype
4-takts, Væskekølet, DOHC, Fremadvippet, parallel 4-
cylindret

Slagvolumen 1,298cc
Boring x slaglængde 79.0 mm x 66.2 mm
Kompressionsforhold 10.8 : 1
Maks. e ekt 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Maks. moment 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, multi-disc fjedret
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Aksel
Benzinforbrug 6.2l/100km
CO2 udledning 140g/km
Karburator Benzinindsprøjtning

Stel

Stel Aluminium, Diamantformet
Styrehjulsvinkel 26º
Efterløb 109mm

A jedringssystem for
Upside-down telescopic fork, Ø48 mm tube,
adjustable preload, compression and rebound
damping

A jedringssystem bag Svingga el, (Link-a jedring)
Vandring for 135 mm
Vandring bag 125 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø282 mm
Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W)
Bagdæk 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensioner

Samlet længde 2,230 mm
Samlet bredde 750 mm
Samlet højde 1,325/1,455 mm
Sædehøjde 805/825 mm
Hjulafstand 1,545 mm
Min. frihøjde 125 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 296 kg
Tankkapacitet 25litres
Olietankkapacitet 4.9litres
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FJR1300AS er en original Yamaha motorcykel med Yamaha tilbehør som består af matchede 30L touring

sidetasker, som sælges af en o ciel Yamaha forhandler.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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