
Uuden sukupolven
Sport Touring.
FJR1300 on huippuluokan Sport Touring -moottoripyörä,

jonka ovat valinneet jo yli 120 000 motoristia eri puolilla

maailmaa. Sporttinen alumiinirunko ja suorituskykyinen,

1298 cc moottori sekä matka-ajoon mitoitettu ergonomia

ja varustelu - FJR1300 on erinomainen niin päivittäisillä

työmatkoilla kuin mannertenvälisillä lomamatkoilla.

Elektronisella jousituksella, USD-etuhaarukalla,

kardaanivedolla ja ajoviimalta tehokkaasti suojaavalla,

virtaviivaisella katteella sekä erinomaisella ergonomialla

varustettu FJR1300AE on yksi kaikkien aikojen

mukavimmista ja tehokkaimmista Sport Touring

‑moottoripyöristä. Nyt tulee sen erikoisversio, joka

tarjoaa vieläkin enemmän.

Se on FJR1300AE Ultimate Edition – jo nimi puhuu

puolestaan! Premium-tason viimeistely, kulta-musta

erikoisväritys ja upeat yksityiskohdat, kuten musta istuin

kultaisilla ompeleilla, korkea tuulilasi, ilmanohjaimet,

kullanväriset vanteet ja kovat sivulaukut - FJR1300AE

Ultimate Edition on kaikkea tätä.

Eksklusiivinen Ultimate Edition -

erikoismalli

Premium-tason tekniset ominaisuudet

ja kulta-musta erikoisväritys

Elektronisesti säädettävä jousitus ja

USD-etuhaarukka

Nelisylinterinen, 1298 cc, rivimoottori

ja YCC-T

Ajomukavuutta lisäävä, monipuolisesti

säädettävä ergonomia

LED-toimiset ajo- ja kaarrevalot.

Ajohallintaa ja -turvallisuutta

kohentavat elektroniset ajoavustimet

3-osainen mittaristo

25 litran polttoainesäiliö, kardaaniveto,

sivulaukut, 12 V pistoke
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Uuden sukupolven Sport Touring.
Vuonna 2001 lanseerattu FJR1300 asetti Sport Touring -moottoripyörille uudet arvot niin

suorituskyvyn kuin ajo-ominaisuuksien osalta. Yamaha juhlistaa FJR1300:sen kahta menestyksellistä

vuosikymmentä esittelemällä FJR1300AE Ultimate Edition -erikoismallin. Sen huippuluokan teknisiä

ominaisuuksia ja viimeistelyä korostaa ajattoman tyylikäs kulta-musta erikoisväritys.

Klassiseen mustaan väritykseen tyylikkäästi sopivat kullanväriset vanteet ja yksityiskohtia myöden

laadukas viimeistely - FJR1300AE Ultimate Edition on FJR-malliston ehdoton huippumalli.

Vakiovarusteluun kuuluvat muun muassa uusi istuin, korkea tuulilasi, ilmanohjaimet ja kovat

sivulaukut.

Tehokkaan ja suorituskykyisen, 1298 cc moottorin hienostunut elektroniikka varmistaa erinomaisen

hallittavuuden kaikenlaisissa olosuhteissa. Elektronisesti säädettävä jousitus ja USD-etuhaarukka

takaavat puolestaan verrattoman ajomukavuuden pitkilläkin ajomatkoilla.
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Eksklusiivinen Ultimate Edition
-erikoismalli

Sporttisen ketterän ajettavuuden ja

matkapyörän ajomukavuuden yhdistävä

FJR1300 oli aikoinaan monen

matkamotoristin unelmien täyttymys.

Tekniikaltaan ja varustelultaan

vakuuttava FJR1300AE Ultimate Edition

on kunnianosoitus yhdelle suosituimmista

Sport Touring -moottoripyöristä.

Premium-tason tekniset
ominaisuudet ja kulta-musta
erikoisväritys

FJR1300AE Ultimate Edition -erikoisversio

juhlistaa FJR1300:sen 20 vuotta Yamahan

Sport Touring ‑malliston kärjessä.

Premium-tason varustelua ja viimeistelyä

korostavat muun muassa kulta-musta

erikoisväritys, FJR-logolla ja kullanvärisillä

ompeleilla koristeltu musta istuin, korkea

tuulilasi, ilmanohjaimet ja kullanväriset

vanteet.

Elektronisesti ohjattu
jousituksen säätö ja USD-
etuhaarukka.

FJR1300AE Ultimate Edition on varustettu

laadukkaalla USD-etuhaarukalla. Se on

olennainen osa huippumodernia,

elektronisesti säädettävää jousitusta.

Takajousituksen iskunvaimentimen ja USD-

etuhaarukan elektroninen säätö

mahdollistaa jousituksen nopean ja tarkan

säädön pyörän kuormituksen ja ajo-

olosuhteiden mukaan muutamassa

sekunnissa.

Nelisylinterinen, 1298 cc,
rivimoottori ja YCC-T

Elektronisen YCC-T -kaasun (Yamaha Chip

Controlled Throttle) ansiosta, 1298-

kuutioisen, nelisylinterisen, 16-

venttiilisen rivimoottorin tunnetusti hyvät

voimavarat ovat helposti hallittavissa.

Moottorin laaja ja tehokas vääntö takaa

ripeän kiihtyvyyden kaikilla vaihteilla ja

erinomainen huipputeho varmistaa hyvän

matkavauhdin.

Ajomukavuutta lisäävä,
monipuolisesti säädettävä
ergonomia

FJR1300AE Ultimate Edition

ajomukavuutta kohentaa tuntuvasti

ajoasennon ja aerodynamiikan

monipuolinen säädettävyys. Istuimen

korkeutta ja ohjaustangon asentoa voi

hienosäätää erikokoisten kuljettajien ja

ajotyylin mukaan. Tehokkaan tuulisuojan

varmistavat elektronisesti säädettävä

tuulilasi ja ilmanohjaimet.

LED-toimiset ajo- ja kaarrevalot.

Kaksiosaisessa ajovalossa on neljä

pienikokoista ja tehokasta LED-

valoyksikköä. FJR1300AE Ultimate Edition

erikoismallin huipputeknisiä ominaisuuksia

korostavat myös LED-toimiset parkki- ja

takavalot. Ajovalon molemmin puolin on

lisäksi kallistuksen mukaan toimivat LED-

kaarrevalot, jotka tehostavat

ajoturvallisuutta pimeällä.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, 4-tahtinen, 4-venttiilinen, DOHC,
Eteenpäin kallistettu 4-sylinterinen rivimoottori

Sylinterin tilavuus 1,298cc
Sylinterin mitat 79.0 mm x 66.2 mm
Puristussuhde 10.8 : 1
Maksimiteho 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Limited power version N/A
Maksimivääntö 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Akseli
Polttoaineen kulutus 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Kaasutin Polttoaineen suihkutus

Alusta

Runko Alumiini, Timantinmuotoinen
Caster-kulma 26º
Jättö 109mm
Etujousitusjärjestelmä Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka, (Linkkutyyppinen jousitus)
Etujoustovara 135 mm
Takajoustovara 125 mm
Etujarru Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø282 mm
Eturengas 120/70 ZR17M/C (58W)
Takarengas 180/55 ZR17M/C (73W)

Mitat

Kokonaispituus 2,230 mm
Kokonaisleveys 750 mm
Kokonaiskorkeus 1,325/1,455 mm
Istuimen korkeus 805/825 mm
Akseliväli 1,545 mm
Maavara 125 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 292 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 25litres
Öljysäiliön tilavuus 4.9litres
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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