
Élő legenda
Az FJR1300 egy valódi nemes sportgépezet, amely

mellett világszerte több mint 120 000 motoros döntött.

Ez a sportos alumíniumvázas, 1 298 cm³-es motorral

felszerelt motorkerékpár mindenhol kiemelkedő

teljesítményt nyújt, a napi ingázástól az interkontinentális

túrákig.

Az elektronikus felfüggesztéssel és fordított villákkal

felszerelt – valamint áramvonalas karosszériával,

kardántengely-hajtással rendelkező, kiemelkedően

ergonomikus kialakítású – FJR1300AE a valaha készült

egyik legkényelmesebb sport túramotor. Most

megjelent egy speciális új modell, amely még többet

kínál.

Ez az FJR1300AE Ultimate Edition – és a neve önmagáért

beszél! Prémium fekete/arany fényezés, exkluzív

jellemzők (például arany varrással ellátott fekete ülés,

valamint magas szélvédő, szélterelők, aranyszínű kerekek

és kemény oldaldobozok) – itt a lehetőség, hogy

felülhessen egy ikonra.

Exkluzív Ultimate Edition modell

Prémium jellemzők és fekete/arany

fényezés

Elektronikusan állítható felfüggesztés

és USD villák

1298 cm³-es, soros 4 hengeres motor

YCC-T rendszerrel

Teljes körűen szabályozható ergonómia

a megnövelt kényelem érdekében

Kerek LED-lámpák kanyarfényekkel

Fejlett elektronikus vezérlőrendszerek

3 részes műszerek

25 literes üzemanyagtartány,

kardánmeghajtás, oldaldobozok, 12 V-

os aljzat
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Élő legenda
2001-ben az FJR1300 a teljesítmény és felhasználhatóság új szintjét hozta a Sport Touring világába. A

két évtizednyi siker megünnepléseként a Yamaha előállt az új, exkluzív FJR1300AE Ultimate Edition

kiadással. A prémium felszereltséggel és az időtlen fekete/arany fényezéssel az FJR legendás

státuszát ünnepli.

A klasszikus fekete váz és az aranyszínű kerekek hangsúlyozzák az egyik legexkluzívabb Yamaha sport

túramotor státuszt – a számos speciális túrafunkció között megtalálható az új ülés, a magas szélvédő,

a szélterelők és a kemény oldaldobozok, így az FJR1300AE Ultimate Edition bármilyen távolságra

készen áll nekiindulni.

A kiváló 1 298 cm³-es motor ki nomult elektronikát tartalmaz, amely eltérő körülmények között is

precíz irányítást tesz lehetővé – az elektronikusan szabályozható felfüggesztéssel és a fordított

villákkal pedig az FJR1300AE Ultimate Edition páratlan kényelmet biztosít még a leghosszabb utak

során is.
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Exkluzív Ultimate Edition
modell

A FJR1300 hatalmas távolságokat képes

nagy sebességgel megtenni, és ezzel a

képességgel egy új világot nyitott meg

azok számára, akik túrafunkciókra

vágytak sportteljesítmény mellett. A

rendkívül lenyűgöző speci kációjú

FJR1300AE Ultimate Edition méltó

tiszteletadás az egyik legnépszerűbb

Sport Tourer előtt.

Prémium jellemzők és
fekete/arany fényezés

A Yamaha Sport Touring család élén

eltöltött 20 év ünnepléseként a vállalat

ezzel a különleges, ki nomult

speci kációjú modellel állt elő. A prémium

fekete/arany fényezés tiszteletadás

legendás státusza előtt, az exkluzív

jellemzők között pedig megtalálható az

arany varrással ellátott fekete ülés és FJR

embléma, valamint a magas szélvédő, a

szélterelők és az aranyszínű kerekek.

Elektronikusan állítható
felfüggesztés és USD-villák

Az FJR1300AE Ultimate Edition

motorkerékpárt csúcsteljesítményű

felfordított villákkal szerelték fel, amelyek

a ki nomult, elektronikusan állítható

felfüggesztési csomag részét képezik. A

hátsó felfüggesztéssel együtt a

továbbfejlesztett új villákat is

elektronikusan lehet a különböző

terheléseknek és vezetési körülményeknek

megfelelően állítani, így másodpercek alatt

 nomhangolhatja a rendszert.

1298 cm³-es, soros 4 hengeres
motor YCC-T rendszerrel

A könnyed gyorsulás érdekében Yamaha

chippel vezérelt fojtószeleppel (YCC-T)

felszerelt, fejlett, 1 298 cm³-es, soros 4

hengeres, 16 szelepes erőmű kiváló

sportteljesítményt biztosít. Nagy

nyomatéka révén erős gyorsulást nyújt

minden fokozatban, így ez a felső

kategóriás motorkerékpár lehető teszi,

hogy hatalmas távolságokat tegyél meg

erőlködés nélkül.

Teljes körűen szabályozható
ergonómia a megnövelt
kényelem érdekében

A maximális vezetési élmény érdekében az

FJR1300AE Ultimate Edition

motorkerékpárt úgy alakították ki, hogy

könnyen állíthassa a vezetési pozíciót és

aerodinamikát. Az ülésmagasságot és a

kormányrúd pozícióját különböző vezetési

stílusoknak megfelelően lehet állítani, és

még elektronikusan állítható szélvédő és

levegőirányító rendszer is van a szél elleni

hatékonyabb védelem érdekében.

Kerek LED-lámpák
kanyarfényekkel

A motorkerékpáron elhelyezkedő

ikerfényszórók négy kompakt és nagy

teljesítményű LED lámpával rendelkeznek –

a LED-es helyzetjelzők és hátsó lámpák

pedig még jobban kiemelik az FJR

kiemelkedő technikai jellemzőit. A

motorkerékpár dőlésekor bekapcsoló első

adaptív kanyarfényeknek köszönhetően az

FJR1300AE Ultimate Edition a kategória

egyik legki nomultabb motorkerékpárjának

minősül.
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Motor

Motor típusa
Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, Előre
döntött, párhuzamos, 4 hengeres

Lökettérfogat 1,298cc
Furat x löket 79.0 mm x 66.2 mm
Kompresszióviszony 10.8 : 1
Maximális teljesítmény 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Csökkentett teljesítményű változat N/A
Maximális nyomaték 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Kardán
Fuel consumption 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Alumínium, Gyémántot formáló
Villaszög 26º
Utánfutás 109mm
Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút 135 mm
Hátsó rugóút 125 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø282 mm
Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W)

Méretek

Teljes hossz 2,230 mm
Teljes szélesség 750 mm
Teljes magasság 1,325/1,455 mm
Ülésmagasság 805/825 mm
Tengelytáv 1,545 mm
Minimális hasmagasság 125 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 292 kg
Üzemanyagtank kapacitása 25litres
Olajtank kapacitása 4.9litres
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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