FJR1300AE Ultimate
Edition

Efsanevi dönüşler
FJR1300, tüm dünyada 120.000'den fazla sürücü
tarafından seçilmiş olan gerçek bir motosiklettir. Sportif
alüminyum bir şasinin içinde bulunan yüksek
performanslı 1.298 cc motordan güç alan bu motosiklet,
kıtalar arası turlardan günlük ulaşıma kadar her
mesafede mükemmel şekilde yol açmak için
tasarlanmıştır.
Elektronik süspansiyon ve baş aşağı amortisörlerin yanı
sıra rüzgarı yarıp geçen gövde, şaft mili ve olağanüstü
ergonomi ile donatılan FJR1300AE, şimdiye kadar
üretilmiş en konforlu ve yetenekli Sport Tourer'lardan
biridir. Şimdi size daha da fazlasını sunmak için
tasarlanmış çok özel yeni bir model var.
Karşınızda FJR1300AE Ultimate Edition! Adı her şeyi
anlatıyor! Birinci sınıf siyah/altın kaplamalı ve altın renkli
dikişe sahip siyah bir selenin yanı sıra yüksek ön cam,
rüzgar de ektörleri, altın renkli jantlar ve sert yan
çantalar dahil olmak üzere sıra dışı özelliklere sahip olan
bu motosiklet, size mükemmel bir sürüş deneyimi sunar.

Özel Ultimate Edition modeli
Üstün teknik özellikler ve siyah/altın
kaplama
Elektronik olarak ayarlanabilir
süspansiyon ve USD çatalları
YCC-T özellikli 1.298 cc sıralı 4 silindirli
motor
Ekstra konfor için tam ayarlanabilir
ergonomi
Viraj farları içeren çok yönlü LED farlar
Gelişmiş elektronik kontrol sistemleri
3 bölümlü göstergeler
25 litrelik yakıt deposu, tahrik mili, yan
çantalar, 12 V soket
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Efsanevi dönüşler
2001'de FJR1300, Sport Touring dünyasında performans ve kapasite konusunda çıtayı yükseltmişti.
Yirmi yıllık başarıyı anmak için Yamaha, özel yeni FJR1300AE Ultimate Edition'ı yarattı. Üstün teknik
özellikler ve zamana meydan okuyan siyah/altın kaplama ile FJR'nin ikonik statüsünü kutluyor.
Klasik siyah gövde ve altın renkli jantlar, en özel Yamaha Sport Tourer modellerinden biri olarak
statüsünü vurguluyor ve yeni sele, yüksek ön cam, rüzgar de ektörleri ve sert yan çantalar gibi çeşitli
özel uzun yol özellikleri ile FJR1300AE Ultimate Edition istediğiniz kadar uzağa gitmeye hazır.
Olağanüstü 1.298 cc motor, değişen koşullarda hassas kontrol sağlayan gelişmiş elektronik
sistemlere sahiptir; ayrıca, elektronik olarak ayarlanabilir süspansiyonu ve baş aşağı amortisörleri
sayesinde FJR1300AE Ultimate Edition, en uzun yolculukta bile eşsiz konfor sunar.
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Özel Ultimate Edition modeli

Üstün teknik özellikler ve
siyah/altın kaplama

sağlayan FJR1300, Tourer özellikleri ile

Yamaha'nın Sport Touring serisinin

Elektronik olarak ayarlanabilir
süspansiyon ve baş aşağı
amortisörler

spor performansı bir arada isteyen

zirvesinde 20 yıla damga vurmak için

FJR1300AE Ultimate Edition, gelişmiş

sürücüler için yepyeni bir dünyanın

şirket, yüksek donanım özelliklerine sahip

elektronik olarak ayarlanabilir süspansiyon

kapılarını açtı. Çok etkileyici bir teknik

bu özel modeli oluşturdu. Birinci sınıf

paketinin entegre bir parçası olan yüksek

özelliğe sahip olan yeni FJR1300AE

siyah/altın renkli kaplaması, modelin

performanslı baş aşağı amortisörlerle

Ultimate Edition, en sevilen Sport

ikonik statüsüne bir övgü niteliğindedir ve

donatıldı. Gelişmiş çatallar, arka amortisör

Tourer'lardan birine en güzel övgü

sıra dışı özellikleri arasında altın renkli

ile birlikte farklı yüklere ve sürüş koşullarına

niteliğindedir.

dikişe ve FJR logosuna sahip siyah selenin

uyacak şekilde elektronik olarak

yanı sıra yüksek ön cam, rüzgar

ayarlanabilmeleri sayesinde sistemi

de ektörleri ve altın renkli jantlar yer alır.

saniyeler içinde ayarlayabilmenize olanak

Uzun mesafeleri hızla kat edebilmenizi

verir.

YCC-T özellikli 1.298 cc sıralı 4
silindirli motor

Ekstra konfor için tam
ayarlanabilir ergonomi

Stabil güç sağlayan Yamaha Çip Kontrollü

FJR1300AE Ultimate Edition, maksimum

Gaz (YCC-T) özelliğine sahip gelişmiş

sürüş zevki için sürüş pozisyonu ve

1.298 cc sıralı 4 silindirli 16 val i motor,

aerodinamikte kolay ayarlamalar

eşsiz bir spor performansı sunuyor. Yüksek

yapabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

tork çıkışı, tüm viteslerde güçlü bir

Elektronik olarak ayarlanabilir ekran ve

hızlanma ve etkileyici üstün kalitesi çok

hava akışı yönetim sistemi son derece

zorlanmadan uzun mesafeleri aşmanızı

etkili rüzgar koruması sağlarken sele

sağlıyor.

yüksekliği ve gidon pozisyonu farklı sürüş
tarzlarına göre ayarlanabilir.

Viraj farları içeren çok yönlü LED
farlar
Çift gözlü farlar, dört kompakt ve güçlü LED
aydınlatma ünitesiyle donatıldı. LED
pozisyon lambaları ve LED arka far tertibatı
ise FJR'nin yüksek teknolojili özelliklerini
vurguluyor. Motosikletin eğilmesiyle birlikte
yanan uyarlanabilir viraj farlarına sahip
FJR1300AE Ultimate Edition, kendi sınıfının
en so stike motosikletlerinden biridir.
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Motor

Motor hacmi
Çap x Strok
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Limitli güç versiyonu
Maksimum tork
Yağlama
Debriyaj tipi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman
Son aktarım
Yakıt tüketimi
CO2 emission
Yakıt sistemi

Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, 4-subap, DOHC, Öne eğimli
paralel 4-silindir
1,298cc
79.0 mm x 66.2 mm
10.8 : 1
107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
N/A
138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Islak karter
Islak, çoklu disk yay
TCI
Elektrik
senkromeç, 6 vites
Şaftlı
6.2l/100km
140g/km
Yakıt Enjeksiyon

Şasi
Şasi
Kaster Açısı
Kaster mesafesi
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon
Ön teker hareketi
Arka teker hareketi
Ön fren
Arka fren
Ön lastik
Arka lastik

Aluminyum, Diamond Tipi
26º
109mm
Upside-down telescopic fork, Ø48 mm
Salınım kolu, (mafsallı)
135 mm
125 mm
Hydraulic dual disc, Ø320 mm
Hydraulic single disc, Ø282 mm
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

Boyutlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik
Sele yüksekliği
Tekerleklerarası mesafe
Minimum yerden yükseklik
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil)
Yakıt tankı kapasitesi
Yağ tankı kapasitesi

2,230 mm
750 mm
1,325/1,455 mm
805/825 mm
1,545 mm
125 mm
292 kg
25litres
4.9litres

Motor tipi
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Edition
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda
sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik
özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre
değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

