
Legendární zatáčky
Od roku 2001 umožnil model FJR1300 uskutečnit své sny

více než 120 000 jezdců. Díky lehkému hliníkovému

podvozku a vysoce výkonnému čtyřválcovému řadovému

motoru o objemu 1 298 ccm kombinuje model FJR

seriózní výkon sportovního motocyklu se schopnostmi na

dlouhé vzdálenosti a nejvyšším jízdním komfortem

cestovního motocyklu.

FJR1300AS Ultimate Edition je poslední generací tohoto

legendárního motocyklu. Jeho bezspojková převodovka

a elektronické odpružení přináší potěšení při každé jízdě

bez ohledu na to, jak daleko cestujete – a vítr prorážející

kapotáž a snadná ergonomie znamenají, že můžete jet

dále, rychleji a déle.

Exkluzivní funkce modelu FJR1300AS Ultimate Edition,

který vám nabízí nejvyšší technické parametry a

provedení v černých a zlatých proužcích, zahrnují černé

sedlo se zlatým prošíváním, vysoký štít, de ektory, zlatá

kola a odolné boční kufry. Nenechte si ujít šanci jezdit s

ikonou.

Exkluzivní model Ultimate Edition

Prémiové technické parametry a

povrchová úprava v černé/zlaté barvě

Řazení rychlostních stupňů bez spojky

YCC-S a šestistupňová převodovka

Řadový čtyřválec o objemu 1 298 ccm

s technologií YCC-T

Elektronicky nastavitelné odpružení

a obrácená vidlice

Plně nastavitelná ergonomie pro

zvýšené pohodlí

Veškerá světla LED doplněná světly pro

přisvěcování do zatáček

Pokročilé elektronické řídicí systémy

Třídílná přístrojová deska

25litrová palivová nádrž, pohon

hřídelem, boční kufry, 12V zásuvka

FJR1300AS Ultimate
Edition



Exkluzivní model Ultimate
Edition

Jen málo motocyklů mělo takový vliv na

svět sportovně cestovních motocyklů jako

model FJR1300. Po dvě desetiletí byl

mnohými považován za jasnou volbu na

překonávání dlouhých vzdáleností ve

vysokých rychlostech. Nyní vám prémiový

model FJR1300AS Ultimate Edition dává

šanci vzdát hold jednomu z

nejoblíbenějších velkoobjemových

motocyklů naší doby.

Prémiové technické parametry
a povrchová úprava v
černé/zlaté barvě

Jako oslavu 20 let na vrcholu řady Sport

Touring společnost Yamaha vytvořila tento

speciální model se špičkovou výbavou.

Prémiový povrch v černé/zlaté barvě

vzdává hold legendárnímu stavu. Mezi

exkluzivní položky patří černé sedlo se

zlatým prošíváním a logem FJR, stejně

jako vysoký štít, de ektory a zlatá kola.

Řazení rychlostních stupňů bez
spojky YCC-S a šestistupňová
převodovka

Systém procesorem řízeného řazení Yamaha

(YCC-S) vám umožňuje měnit rychlostní

stupeň u 6stupňové převodovky levou nohou

nebo rukou, aniž byste se dotýkali spojkové

páky. A protože je tento systém také rychlý

a vyznačuje se snadnou obsluhou, snižuje

únavu na dlouhých cestách. A „Režim

zastavení“ automaticky podřadí na 1.

rychlostní stupeň, když zastavíte.

Řadový čtyřválec o objemu
1 298 ccm s technologií YCC-T

Pokročilý výkonný 16ventilový řadový

čtyřválec o objemu 1 298 ccm vybavený

technologií YCC-T (procesorem řízená

škrticí klapka Yamaha) zajišťuje vynikající

sportovní výkon. Jeho vysoký točivý

moment umožňuje silnou akceleraci při

všech rychlostních stupních a působivý

špičkový výkon vám umožní zdolat

ohromné vzdálenosti, aniž byste se příliš

namáhali.

Elektronicky nastavitelné
odpružení a vidlice upside
down

Model FJR1300AS Ultimate Edition je

vybaven technicky vyspělou přední vidlicí

upside down, která tvoří nedílnou součást

so stikovaného systému elektronicky

nastavitelného odpružení. Pokročilou

vidlici lze elektronicky nastavit společně

se zadním tlumičem tak, aby vyhovovaly

různému zatížení a jízdním podmínkám a

umožní vám vyladit svůj systém během

několika sekund.

Plně  nastavitelná ergonomie pro
zvýšené pohodlí

Model FJR1300AS Ultimate Edition je

navržen tak, aby poskytoval maximální jízdní

pohodlí a umožňoval snadné nastavení jízdní

pozice a aerodynamiky. Výšku sedadla

a pozici řídítek lze vyladit podle různých

jízdních stylů. K dispozici je také

elektronicky nastavitelný štít a systém

řízení vzduchu, které zajišťují účinnou

ochranu před působením větru.
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Motor

Typ motoru
kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový;DOHC;paralelní
čtyřválec s náklonem dopředu

Zdvihový objem 1,298cc
Vrtání x zdvih 79.0 x 66.2
Kompresní poměr 10.8 : 1
Maximální výkon 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Maximální točivý moment 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá;vícelamelová s vinutými pružinami
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod Kardan
Fuel consumption 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Hliník;Tvar diamantu
Úhel sklonu 26º
Stopa 109mm

Systém předního odpružení
Upside-down telescopic fork, Ø48mm trubka,
nastavitelné předtížení, komprese a tlumení odskoků

Systém zadního odpružení kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih 135 mm
Zadní zdvih 125 mm
Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø320 mm
Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø282 mm
Přední pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W)
Zadní pneumatika 180/55 ZR17M/C (73W)

Rozměry

Celková délka 2,230 mm
Celková šířka 750 mm
Celková výška 1,325/1,455 mm
Výška sedla 805/825 mm
Rozvor kol 1,545 mm
Minimální světlá výška 125 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 296 kg
Kapacita palivové nádrže 25Litry
Kapacita olejové nádrže 4.9litry
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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