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Végtelen út
A rendkívül fejlett FJR1300AS semmi máshoz sem
hasonlító. Ami ezt a motorkerékpárt megkülönbözteti a
többitől, az az elektronikus, tengelykapcsoló nélküli
sebességváltó rendszer, amelynek köszönhetően bal
lábával vagy hüvelykujjával válthat fokozatot, a
tengelykapcsoló kar használata nélkül. Ez azt jelenti, hogy
minden utazás könnyedebb és élvezetesebb lesz.

Ezt a speciális, nagy távolságok megtételére alkalmas
motorkerékpárt elektronikusan állítható felfüggesztő
rendszerrel is felszerelték, amely felfordított villákkal
rendelkezik, így igény szerint módosíthatod az előfeszítés
és a csillapítás mértékét.

Az erős, 1298 köbcentiméteres motornak és az
alumíniumváznak, a 6 fokozatú sebességváltónak, a
sebességtartó rendszernek, valamint a kipörgésgátló
rendszernek köszönhetően az FJR1300AS készen áll a
véget nem érő utazásra.

YCC-S tengelykapcsoló nélküli
fokozatváltó és 6 fokozatú
váltómű

Erős 1298 köbcentiméteres soros
4 hengeres motor YCC-T
rendszerrel

Elektronikusan állítható
felfüggesztés és USD villák

Sportmotortípusú alumínium váz a
könnyű vezethetőség érdekében

LED lámpák első adaptív
kanyarfényekkel

Teljesen állítható szélvédő, elülső
rész, ülés és kormányrudak

Yamaha D-MODE a finomabb vagy
hatalmas teljesítmény érdekében

Könnyen kezelhető sebességtartó
rendszer

Kapcsolható kipörgésgátló
rendszer (Traction Control System,
TCS)

Nagy, 25 literes üzemanyagtartály
a nagy távolságok megtétele
érdekében

Oldaldobozok, fűthető markolat
és 12 V-os csatlakozó
szériatartozékként

Tiszta és csendesen működő
kardánhajtású rendszer
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Turbózd fel utazását Ezzel a csúcsminőségű sport- és túramotorral
gyakorlatilag bárhova elutazhatsz. A
kiemelkedő 1298 köbcentiméteres, soros,
négyhengeres motornak és az
alumíniumváznak köszönhetően az
FJR1300AS segítségével könnyedén tehetsz
meg tekintélyes távolságokat.

A Yamaha speciális, YCC-S tengelykapcsoló
nélküli fokozatváltó rendszerének és a 6
fokozatú sebességváltónak köszönhetően
kevesebb szellemi és fizikai energiára van
szükség a vezetéshez, így pihentebben
érkezhetsz célba.

Az elektronikusan állítható felfüggesztés
segítségével egy pillanat alatt
finomhangolhatod a motorkerékpár
beállításait az útviszonyoknak megfelelően. A
kerek, LED-es lámpáknak, valamint az első
adaptív kanyarfényeknek köszönhetően a
Sport Tourer termékcsalád egyik legkiválóbb
tagja minden felszereléssel rendelkezik, hogy
oda utazhass, ahova és amikor csak akarsz.
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6 fokozatú váltó
Az FJR1300AS modell 6 fokozatú sebességváltóval
rendelkezik, melynek segítségével a vezető optimálisan
kihasználhatja a motorban rejlő komoly nyomatéktartalékokat
a dinamikus gyorsítás érdekében – a 6. fokozat pedig
alacsonyabb fordulatszámot biztosít nagy utazási sebesség
mellett. Az YCC-S tengelykapcsoló nélküli fokozatváltó
rendszerrel kombinálva pedig gyors, hatékony és élvezetes
utazást tesz lehetővé, bármekkora távolságról is legyen szó.

Nagy teljesítményű, 1298 köbcentiméteres soros 4

hengeres motor
A könnyed gyorsulás érdekében Yamaha chippel vezérelt
fojtószeleppel (YCC-T) felszerelt, fejlett soros 4 hengeres erőmű
kiváló sportteljesítményt biztosít. Nagy nyomatéka révén intenzív
gyorsulást nyújt minden fokozatban, így ez a felső kategóriás
motorkerékpár lehető teszi, hogy nagy távolságokat tegyél meg
erőlködés nélkül.

Tengelykapcsoló nélküli fokozatváltás
Ami az FJR1300AS motorkerékpárt a többitől megkülönbözteti, az az
egyedi Yamaha chippel vezérelt fokozatváltó rendszer (YCC-S),
amelynek révén bal lábával vagy hüvelykujjával válthat fokozatot, a
tengelykapcsoló kar érintése nélkül. Amellett, hogy ez a rendszer
gyors és egyszerűen használható, a hosszú utakon csökkenti a
fáradtságérzetet is. A Leállás üzemmód automatikusan vált 1-es
fokozatba, ha megállsz.

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 adaptív
kanyarfényeknek köszönhetően pedig az FJR1300AE a kategória egyik
legjobban felszerelt motorkerékpárjának minősül.

Speciális elektronikus vezérlőrendszerek
Az FJR1300AS kipörgésgátlóval(TCS) és sebességtartó automatikával
rendelkezik. A Yamaha D-mode rendszerrel a motor teljesítményét
nyugodt vagy sportos vezetéshez is módosíthatod, az elektronikusan
állítható felfüggesztéssel pedig gyorsan és könnyen állíthatod be a
vázat.

Fordított első teleszkópok
Az FJR1300AS motorkerékpárt csúcsminőségű felfordított villákkal
szerelték fel, amelyek az elektronikusan állítható felfüggesztési csomag
részét képezik. A hátsó felfüggesztéssel együtt a továbbfejlesztett első
villákat elektronikusan lehet különböző terhelésekhez és vezetési
körülményekhez állítani, és így a vezető másodpercek alatt
finomhangolhatja a rendszert.
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Motor FJR1300AS
Motor típusa 4 ütemű, folyadékhűtéses, 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 107,5 kW  (146,2LE) @  8 000  rpm

Maximális nyomaték 138,0 Nm  (14,1 kg-m)  @  7 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Kardán

Fuel consumption 6,2 l/100km

CO2 emission 140 g/km

Alváz FJR1300AS
Váz Alumínium, Gyémántot formáló

Első rugóút 135 mm

Villaszög 26º

Utánfutás 109 mm

Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø 48 mm  cső, állítható előterhelés, kompresszió
és visszarúgás csillapítás

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 125 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 320 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 282 mm

Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W)

Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W)

Méretek FJR1300AS
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)

296 kg

Üzemanyagtank kapacitása 25 liter

Olajtank kapacitása 4,9 liter

Az FJR1300AS eredeti Yamaha motorkerékpár kiegészítve eredeti Yamaha tartozék csomaggal, mint pl. színben variálható 30 L túradobozok, hivatalos Yamaha
kereskedésen keresztül.
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Phantom Blue Tech Graphite Matt Silver

 Kiemelt tartozékok

Kipufogódob
rozsdamentes
acélból

Oldaltáskabelső,
FJR

Belső táska 50
literes Touring
hátsó dobozhoz,
FJR

Touring tanktáska,
FJR

50 literes hátsó
doboz, Touring

20 l-es Touring
oldaldobozok

Az összes FJR1300AS tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték.

A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsminőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek

garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információkért látogasson el

a következő oldalra:

www.yamaha-motor-acc.com

Tuddj meg többet a

Yamaha FJR1300AS modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


