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Élvezd az utazást. Érezd
az utat
Az elmúlt évtizedben ez a kiváló motorkerékpár
motorosok ezreinek kínált lehetőséget arra, hogy
megtapasztalják a kiemelkedő kényelemmel párosuló
szupersport-teljesítményt.

Ennél a speciális sport- és túramotornál minden részletet
úgy terveztek meg, hogy komoly távolságot tehessenek
meg vele rekord idő alatt. Az új 6 fokozatú
sebességváltónak és a segéd és csúszó (A&S)
tengelykapcsolónak, valamint az 1298 köbcentiméteres,
négyhengeres motornak köszönhetően a motor dinamikus
gyorsításra képes, és nagy sebesség mellett is kiemelkedő
teljesítménnyel rendelkezik, mindezt egyetlen
csuklómozdulattal.

A 25 literes üzemanyagtartálynak, az elektronikusan
állítható szélvédővel ellátott aerodinamikus légterelőnek,
a sebességtartó automatikának és az állítható vezetési
pozíciónak köszönhetően az új generációs FJR1300A
motorkerékpárral úgy utazhatsz, mint semmi mással.

Erős 1298 köbcentiméteres soros
4 hengeres motor YCC-T
rendszerrel

Sportmotortípusú alumínium váz a
könnyű vezethetőség érdekében

Új 6 fokozatú sebességváltó a
dinamikus gyorsítás érdekében

Segéd- és csúszó tengelykapcsoló
a zökkenőmentes visszaváltás
érdekében

LED fényszórók, helyzetjelzők és
hátsó lámpák

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

Fűthető markolatok és 12 V-os
csatlakozó szériatartozékként

Tiszta és csendesen működő
kardánhajtású rendszer
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Nem csak túrázáshoz Készüljön fel egy teljesen új élményre, mivel
hamarosan rá fogsz jönni, hogy ez a sportos és
kifinomult sport- és túramotor sokkal több
mint modern alkatrészeinek az összessége.

A FJR1300A megvásárlásával teljesen új
életszemlélethez is jut. A távolság már nem
szabhat határt. Végre a korábban elérhetetlen
utazások is lehetségessé válnak.

Ez a feltűnő, napi 1000 km vagy több
megtételére fejlesztett motorkerékpár a
lehetőségek új világát nyitja meg az Ön és
partnere számára. Ez a sportteljesítménnyel
bíró, hosszú utakon is kényelmes és
szériafelszereltségben rendkívül sok
funkcióval felszerelt motorkerékpár kész arra,
hogy együtt igazán különleges helyeket
fedezhessetek fel.
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6 fokozatú sebességváltó A&S tengelykapcsolóval
A legújabb FJR1300A modell 6 fokozatú sebességváltóval van
felszerelve, melynek segítségével a motoros optimálisan
kihasználhatja a motorban rejlő komoly nyomatéktartalékokat
a dinamikus gyorsítás érdekében – a 6. fokozat pedig
alacsonyabb fordulatszámot biztosít nagy utazási sebesség
mellett. A simább visszaváltás és az élvezetes kanyarodás
érdekében a motor segéd- és csúszó (A&S) tengelykapcsolóval
is rendelkezik.

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 erős
gyorsulást nyújt mind a 6 fokozatban, így ez a felső kategóriás
motorkerékpár lehető teszi, hogy hatalmas távolságokat tegyél
meg erőlködés nélkül.

LED fényszórók és hátsó lámpa
A motorkerékpáron elhelyezkedő ikerfényszórók négy kompakt és
nagy teljesítményű LED lámpával rendelkeznek – tompított világítás
esetén ezek közül kettő, míg távolsági világítás esetén mind a négy
működik. A LED helyzetjelzőknek köszönhetően az FJR
motorkerékpárt nem lehet nem észrevenni az autópályán – az új
hátsó rész kizárólag LED-es lámpákkal rendelkezik, amelyek még
jobban kiemelik az FJR kiemelkedő technikai jellemzőit.

Kifinomult, 3 részes műszerfal
A fejlett sport- és túrafelszereltség kiegészítése érdekében az
FJR1300A motorkerékpárt fejlett, 3 részes műszerfallal látták el. A
csúcsminőségű műszerfal bal oldalán egy R1-stílusú analóg
fordulatszámmérő található, középen láthatja a digitális LCD kijelzővel
ellátott sebességmérőt, a jobb oldalon pedig többfunkciós pontmátrix
kijelző helyezkedik el.

Teljesen állítható ergonómia a megnövelt kényelem

érdekében
A maximális vezetési élmény érdekében az FJR1300A
motorkerékpárt úgy alakították ki, hogy könnyen lehessen állítani a
vezetési pozíciót és aerodinamikát. Az ülésmagasságot és a
kormányrúd pozícióját különböző vezetési stílusoknak megfelelően
lehet beállítani, és még elektronikusan állítható szélvédő és
szélterelő rendszer is van a szél elleni hatékonyabb védelem
érdekében.

Speciális elektronikus vezérlőrendszerek
Az utolsó generációs FJR1300A motorkerékpárt az iparág legfejlettebb
elektronikus vezérlőrendszerével szerelték fel. A kapcsolható
kipörgésgátló rendszernek (TCS) köszönhetően magabiztosabban
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vezethet, mert bekapcsolás esetén megakadályozza a hátsó kerék
kipörgését, míg az új Yamaha D-Mode rendszerrel több nyugodt és
sportos motorbeállítás közül választhat.



 

 

 

FJR1300A
www.yamaha-motor.hu

Motor FJR1300A
Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, előre döntött, párhuzamos, 4 hengeres, 4

szelepes

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

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

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 N/A

Fuel consumption 6,2 l/100km

CO2 emission 140 g/km

Alváz FJR1300A
Váz Alumínium, Gyémántot formáló

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø 48 mm

Első rugóút 135 mm

Villaszög 26º

Utánfutás 109 mm

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 FJR1300A
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 130 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

289 kg

Üzemanyagtank kapacitása 25 liter

Olajtank kapacitása 4,9 liter



 
Árak 
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FJR1300A 5 488 000,00 Ft
* Oldaldobozok nlkl. Kiskereskedelmi r regisztrcis adval, de a forgalomba helyezsi kltsgek nlkl. A
forgalomba helyezsi kltsgekrl rdekldj mrkakereskeddnl.
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Matt Silver Tech Graphite

 Kiemelt tartozékok

Kipufogódob
rozsdamentes
acélból

Oldaltáskabelső,
FJR

Belső táska 50
literes Touring
hátsó dobozhoz,
FJR

Touring tanktáska,
FJR

50 literes hátsó
doboz, Touring

Touring
hátsódoboz-
utasháttámla

Az összes FJR1300A 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 FJR1300A modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


