
Reizen met ongekend
rijplezier
Maak kennis met de Yamaha FJR1300AE, de meest

ver jnde en dynamische toermotor die er is. Deze

geweldige motor ets is standaard voorzien van een

indrukwekkende reeks hoogwaardige componenten, en

gewoonweg gemaakt om met minimale inspanning

enorme afstanden af te leggen.

Dankzij het geavanceerde elektronisch verstelbare

veersysteem dat voor optimale instellingen en

rijeigenschappen zorgt, is een van de beroemdste

sportieve toermotoren van Europa, de FJR1300AE, nog

verder verbeterd.

Deze ver jnde sportieve toermotor staat garant voor

uiterst comfortabele ritten over lange afstanden. En als

u eenmaal het gevoel van totale vrijheid met de FJR1300-

serie hebt ervaren, is er geen weg meer terug.

Soepel viercilinder 1.298cc-motorblok

met Yamaha Chip Controlled-Throttle

(YCC-T)

Windscherm, kuipdelen, stuur en zadel

zijn volledig verstelbaar

Vernieuwde achtersectie voorzien van

LED verlichting

Yamaha D-MODE voor normale of

sportieve rijmodus

LED koplampen met adaptieve

bochtverlichting

Transmissie met 6 versnellingen voor

een meer dynamische acceleratie

Lichtgewicht aluminium chassis voor

extra wendbaarheid

Elektronisch verstelbaar veersysteem

én een upside-down voorvork

Gebruiksvriendelijke cruise control en

uitschakelbaar Traction Control

Systeem

Onderhoudsarme en stille

cardanaandrijving

Standaard uitgerust met afsluitbare

zijko ers, handvatverwarming en 12

volt aansluiting
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Reizen met ongekend rijplezier
Dankzij de elektronisch verstelbare wielophanging en een upside-down voorvork biedt de

FJR1300AE superieure rijeigenschappen. De nieuwe transmissie met 6 versnellingen staat garant

voor een snellere acceleratie en hoge kruissnelheid met buitengewoon comfort, en de nieuwe

Assist en Slipper Clutch (A&S) zorgt voor soepeler terugschakelen.

De geavanceerde wielophanging is volledig instelbaar en geschikt voor hoge prestaties bij

verschillende weggesteldheden en belading. Er kan worden gekozen uit vier hoofd- en drie

dempinginstellingen, waardoor de FJR1300AE altijd over de optimale afstemming en de beste

rijeigenschappen beschikt, ongeacht de omstandigheden.

Deze dynamische Sports Tourer is vóór en achter voorzien van LED verlichting, waarbij de koplampen

zelfs afhankelijk van de dwarshellingshoek worden versteld, en brengt je binnen de kortst mogelijke

tijd op de plaats van bestemming.
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Elektronisch verstelbaar
veersysteem

De FJR1300AE is voorzien van Yamaha's

geavanceerde elektronisch verstelbare

veersysteem en een upside-down

voorvork. Je kunt kiezen uit de volgende

instellingen: 'One-Up' (één persoon),

'One-Up with Luggage' (één persoon met

bagage), 'Two-Up' (twee personen) of

'Two-Up with Luggage' (twee personen

met bagage). Bij elke instelling kan ook

nog worden gekozen voor een demping die

'Soft' (comfortabel), 'Standard'

(standaard) of 'Hard' (sportief) is,

waardoor de wielophanging beschikt over

twaalf instelmogelijkheden.

Soepel viercilinder 1.298cc-
motorblok met Yamaha Chip
Controlled-Throttle (YCC-T)

Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T)

zorgt voor een bijzonder e ciënte

verbranding en een soepele en lineaire

afgifte van vermogen over een breed

toerengebied. Het hoge koppel staat

garant voor een krachtige acceleratie, en

het indrukwekkende vermogen stelt je in

staat om moeiteloos grote afstanden af

te leggen.

Transmissie met 6 versnellingen
en Assist en Slipper Clutch (A&S)

De nieuwste FJR1300AE is nu voorzien van

een transmissie met 6 versnellingen. De

bestuurder maakt hiermee optimaal gebruik

van de enorme koppelreserve voor een snelle

acceleratie, en de zesde versnelling verlaagt

het toerental bij hoge kruissnelheden. Voor

soepeler terugschakelen en een aangenaam

bochtgedrag is deze machine standaard

voorzien van een Assist en Slipper Clutch

(A&S).

LED verlichting vóór en achter
én adaptieve bochtverlichting

De 'Twin Eye' koplampen zijn voorzien van

vier compacte, krachtige LED

verlichtingsunits. De LED contourlichting

en de LED achterlichtunit benadrukken de

hightech speci catie van de FJR. De

adaptieve bochtverlichting schakelt in

wanneer de machine overhelt. De

FJR1300AE is gewoonweg een van de

veelzijdigste motor etsen in zijn klasse.

Geavanceerde elektronische
regelsystemen

De FJR1300AE pro teert van enkele van

de meest geavanceerde elektronische

regelsystemen, waaronder het Traction

Control System (TCS) en cruise control.

Met Yamaha's D-MODE systeem kan de

rijder de prestaties van de motor

aanpassen om ontspannen of sportief te

kunnen rijden. Het elektronisch

verstelbare veersysteem verbetert de

rijeigenschappen aanzienlijk.

Geavanceerd driedelig
instrumentenpaneel

Om de in zijn klasse toonaangevende

uitrusting van een sportieve toermotor

compleet te maken, is de FJR1300AE

voorzien van een ultramodern, uitgebreid

driedelig instrumentenpaneel. Deze

hightech console bevat aan de linkerzijde de

analoge toerenteller van de R1, een digitale

LCD snelheidsmeter in het midden en een

multifunctioneel display rechts.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC, 4-cilinder
Cilinderinhoud 1,298cc
Boring x slag 79.0 mm x 66.2 mm
Compressieverhouding 10.8 : 1
Max. vermogen 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen N/A
Max. koppel 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Aandrijfas
Brandstofverbruik 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Type chassis Aluminium, vloerdelen, Diamantvormig
Balhoofdhoek 26º
Naloop 109mm
Wielophanging, voor Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Wielophanging, achter Achterbrug, (Link type veersysteem)
Veerweg, voor 135 mm
Veerweg, achter 125 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø282 mm
Bandenmaat, voor 120/70 ZR17M/C (58W)
Bandenmaat, achter 180/55 ZR17M/C (73W)

Afmetingen

Totale lengte 2,230 mm
Totale breedte 750 mm
Totale hoogte 1,325/1,455 mm
Zithoogte 805/825 mm
Wielbasis 1,545 mm
Grondspeling 125 mm
Rijklaargewicht 292 kg
Inhoud brandstoftank 25litres
Motorolie hoeveelheid 4.9litres
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De FJR1300AE is een originele Yamaha-motor ets die is uitgebreid met originele Yamaha-accessoires

bestaande uit zijko ers van 30L in bijpassende kleuren en wordt verkocht door een o ciële Yamaha

dealer.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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