
Legendariska svängar
FJR1300 är ett äkta fullblod som har valts av mer än

120 000 förare över hela världen. Den här motorcykeln

drivs av en högpresterande 1 298-kubiksmotor som är

inrymd i ett sportigt aluminiumchassi och är byggd för att

utmärka sig vid allt från turer tvärs över kontinenter till

vardagsturerna.

FJR1300AE är utrustad med elektronisk fjädring och

inverterad framga el – liksom vindavvisande chassi,

kardandrift och enastående ergonomi – och är en av de

mest bekväma och kapabla sporttourers som någonsin

byggts. Nu  nns det en mycket speciell ny modell som är

byggd för att ge dig ännu mer.

Det är FJR1300AE Ultimate Edition – och namnet talar för

sig självt! Med en förstklassig  nish i svart/guld och

utrustad med exklusiva funktioner, bland annat en svart

sadel med guldsömmar, samt hög vindruta, vindavvisare,

guldfärgade hjul och hårda sidoväskor, har du chansen

att köra en äkta legend.

Exklusiv Ultimate Edition-modell

Förstklassiga detaljer och  nish i

svart/guld

Elektroniskt justerbar fjädring fram

och bak

Rak 4-cylindrig 1 298-kubiksmotor

med YCC-T

Fullt justerbar ergonomi för ökad

komfort

Allround-LED-ljus med kurvljus

Avancerade elektroniska styrsystem

Instrumentering i tre delar

25-liters bränsletank, kardandrivning,

sidoväskor, 12 V-uttag

FJR1300AE Ultimate
Edition



Legendariska svängar
Under 2001 satte FJR1300 nya standarder för prestanda och kapacitet i Sport Touring-världen. För att

 ra två framgångsrika årtionden har Yamaha tagit fram den exklusiva nya FJR1300AE Ultimate Edition.

Med förstklassiga speci kationer och en tidlös  nish i svart/guld är den en hyllning till legendariska

FJR.

Det klassiska svarta chassit och de guldfärgade hjulen understryker att det är en av Yamahas mest

exklusiva sporttourers – och med en rad speciella touringfunktioner, till exempel ny sadel, hög

vindruta, vindavvisare och hårda sidoväskor, är FJR1300AE Ultimate Edition redo att ta dig så långt du

vill.

Den enastående 1 298-kubiksmotorn har so stikerad elektronik som ger dig exakt kontroll under

varierande förhållanden – och med den elektroniskt justerbara fjädringen och den inverterade

framga eln är FJR1300AE Ultimate Edition bekväm att köra på långa resor.
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Exklusiv Ultimate Edition-
modell

FJR1300 öppnade upp en helt ny värld för

förare som ville kombinera

touringfunktioner med sportprestanda och

gjorde det möjligt att köra både fort och

långt. Nya FJR1300AE Ultimate Edition

har imponerande speci kationer och är en

fantastisk hyllning till en av de mest

älskade sporttourer-motorcyklarna.

Förstklassiga speci kationer
och  nish i svart/guld

För att  ra att Yamahas Sport Touring-

serie har legat i toppen i 20 år har

företaget tagit fram den här speciella

modellen med höga speci kationer. Den

förstklassiga  nishen i svart/guld är en

hyllning till den här legendariska maskinen

och bland de exklusiva funktionerna  nns

en svart sadel med guldsömmar och FJR-

logga, samt hög vindruta, vindavvisare och

guldfärgade hjul.

Elektroniskt justerbar fjädring
och inverterad framga el

Nya FJR1300AE Ultimate Edition har en

avancerad inverterad framga el som är en

del av det so stikerade elektroniskt

justerbara fjädringspaketet. Tillsammans

med de bakre stötdämparna kan den

avancerade framga eln justeras

elektroniskt för att passa olika vikt- och

körförhållanden, vilket gör att du kan

 njustera systemet på några sekunder.

Rak 4-cylindrig 1 298-
kubiksmotor med YCC-T

Med Yamahas Chip Controlled Throttle

(YCC-T, chipstyrd gasreglering) leveras

smidig kraft och den 4-cylindriga 16-

ventilsmotorn på 1 298 kubik ger

enastående prestanda. Det höga

vridmomentet ger kraftfull acceleration

på alla växlar – och den imponerande

toppe ekten gör att du klarar långa

etapper utan att pressa på.

Fullt justerbar ergonomi för
ökad komfort

FJR1300AE Ultimate Edition är

konstruerad för att det ska vara lätt att

justera körställning och aerodynamik så

att åkkomforten blir maximal. Sadelhöjd

och styrets position kan  njusteras för att

passa olika körstilar – och för e ektivt

vindskydd  nns en elektriskt justerbar

vindruta och ett luft ödesssystem.

Allround-LED-ljus med kurvljus

De dubbla strålkastarna fram är utrustade

med fyra kompakta och kraftfulla LED-

lampor – samtidigt som LED-positionsljusen

och LED-bakljusen framhäver FJR:s tekniskt

avancerade pro l. Med adaptiva främre

kurvljus som tänds när motorcykeln lutar är

FJR1300AE Ultimate Edition en av de mest

so stikerade motorcyklarna i sin klass.
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Motor

Motortyp
Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC,
Framåtvinklad parallel 4-cylindrig

Slagvolym 1,298cc
Borrning och slag 79.0 mm x 66.2 mm
Kompression 10.8 : 1
Max e ekt 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
E ektbegränsning N/A
Max vridmoment 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, våt,  erskivig, spiralfjäder
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kardanaxel
Bensinförbrukning 6.2l/100km
CO2 utsläpp 140g/km
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Aluminium, Diamantformad
Castervinkel 26º
Försprång 109mm
Fjädringssystem fram Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Fjädringssystem bak Svingarm, (Länkupphängning)
Fjädringsväg fram 135 mm
Fjädringsväg bak 125 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø282 mm
Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W)
Bakdäck 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensioner

Totallängd 2,230 mm
Totalbredd 750 mm
Totalhöjd 1,325/1,455 mm
Sitthöjd 805/825 mm
Hjulbas 1,545 mm
Min. markfrigång 125 mm
Vikt (fulltankad) 292 kg
Bränsletanksvolym 25litres
Oljetanksvolym 4.9litres
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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