
Legendariske sving
FJR1300 er en sand fuldblodsmaskine, som er blevet

udvalgt af mere end 120.000 motorcyklister over hele

verden. Den drives af en højtydende 1298cc motor, der

er placeret i et sporty aluminiumschassis, og den er

bygget til at udmærke sig ved alt fra transkontinentale

ture til den daglige pendling.

FJR1300AE er udstyret med elektronisk a jedring og

upside-down forga el – samt vindafvisende bodywork,

kardantræk og fremragende ergonomi – og er en af de

mest komfortable og kompetente Sport Tourers, der

nogensinde er bygget. Nu er der en helt særlig, ny

model, der tilbyder dig endnu mere.

Det er FJR1300AE Ultimate Edition – og navnet taler for

sig selv! Du har nu mulighed for at køre på et ikon – en

førsteklasses motorcykel med  nish i sort og guld og

eksklusive detaljer som eksempelvis et sort sæde med

guldsyninger, en høj vindskærm, vindafvisere,

guldfarvede fælge og hårde sidetasker.

Eksklusiv Ultimate Edition model

Førsteklasses speci kationer og  nish

i sort og guld

Elektronisk justerbar a jedring og

upside down ga er

4-cylindret 1298cc rækkemotor med

YCC-T

Fuldt justerbar ergonomi giver øget

komfort

LED-lygter hele vejen rundt samt

kurvelys

Avancerede elektroniske

styresystemer

Tredelt instrumentering

25-liters brændstoftank, kardantræk,

sidetasker, 12 V udtag
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Legendariske sving
I 2001 hævede FJR1300 niveauet for præstationer og kompetence i sport touring verdenen . For at

markere to årtiers succes har Yamaha skabt den eksklusive, nye FJR1300AE Ultimate Edition. Med

førsteklasses speci kationer og tidløs  nish i sort og guld fejrer den FJR's ikoniske status.

Det klassiske, sorte bodywork og de guldfarvede fælge understreger dens status som en af de mest

eksklusive Yamaha Sport Tourers – og med en række særlige touringdetaljer, som inkluderer et nyt

sæde, en høj vindskærm, vindafvisere og hårde sidetasker, er FJR1300AE Ultimate Edition klar til at

køre lige så langt, som du vil.

Den enestående 1298cc motor har avanceret elektronik, der giver dig præcis kontrol under

forskellige forhold – og med dens elektronisk justerbare a jedring og upside-down forga el giver

FJR1300AE Ultimate Edition uovertru en komfort på selv den længste tur.
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Eksklusiv Ultimate Edition-
model

Med evnen til at dække kæmpestore

afstande ved høje hastigheder åbnede

FJR1300 dørene til en helt ny verden for

kørere, der ønskede tourer-egenskaber

kombineret med sportsydeevne. Den nye

FJR1300AE Ultimate Edition er den

 neste hyldest til en af de mest elskede

Sport Tourers.

Førsteklasses speci kationer
og  nish i sort og guld

For at markere 20 år i toppen af Yamahas

Sport Touring-serie har virksomheden

skabt denne særlige model. Dens

førsteklasses  nish i sort og guld hylder

dens ikoniske status, og de eksklusive

detaljer indbefatter et sort sæde med

guldsyninger og FJR-logo samt en høj

vindskærm, vindafvisere og guldfarvede

fælge.

Elektronisk justerbar a jedring
og upside-down (USD) forga el

FJR1300AE Ultimate Edition er udstyret

med en high-performance upside-down

forga el, som udgør en integreret del af

den so stikerede og elektronisk justerbare

a jedringspakke. Sammen med

bagdæmperen kan den avancerede forga el

justeres elektronisk, så du på få sekunder

kan  njustere systemet, så det passer til

forskellige belastninger og kørselsforhold.

4-cylindret 1298cc rækkemotor
med YCC-T

Den avancerede 4-cylindrede, 16-

ventilede, 1298 cc rækkemotor med YCC-T

(chipstyrede gasspjæld) som garanterer

jævn kraftoverførsel, leverer imponerende

præstationer. Det høje moment sørger for

kraftig acceleration i alle gear, og den

imponerende tope ekt gør, at du kan

tilbagelægge enorme afstande uden de

store anstrengelser.

Fuldt justerbar ergonomi giver
øget komfort

For at give maksimal kørekomfort er

FJR1300AE Ultimate Edition konstrueret,

så du let kan justere kørestillingen og

aerodynamikken. Sædehøjden og styrets

position kan  nindstilles til forskellige

kørestile - og en elektrisk justerbar

vindskærm og et lufthåndteringssystem

beskytter mod vinden.

LED-lygter hele vejen rundt samt
kurvelys

Dens dobbelte forlygter er udstyret med  re

kompakte og kraftige LED-lysenheder –

mens LED-positionslysene og LED-

baglygten understreger FJR's

højteknologiske speci kation. Med dens

adaptive kurvelys, som tænder når

motorcyklen lægges ned, er FJR1300AE

Ultimate Edition en af de mest

so stikerede motorcykler i sin klasse.
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Motor

Motortype
Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, 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
E ekt begrænset version N/A
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
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) 292 kg
Tankkapacitet 25litres
Olietankkapacitet 4.9litres
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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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