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Neskončni zavoji
Model FJR1300AE, ki je opremljen z elektronsko
nastavljivim vzmetenjem in obrnjenimi vilicami, poskrbi za
vrhunsko vožnjo. Nov 6-stopenjski menjalnik omogoča
hitrejše pospeške in bolj sproščeno vožnjo pri visoki
hitrosti, najsodobnejša drsna sklopka pa zagotavlja lažje
prestavljanje v nižje prestave.

Napredni sistem vzmetenja omogoča voznikom, da
prilagajajo delovanje motorja cestnim površinam ter
obremenitvi. Štiri glavne nastavitve in tri nastavitve
blaženja poskrbijo, da vozniki motorja FJR1300AE uživate
v najbolj kakovostni vožnji, ne glede na razmere.

Dinamično športno-potovalno motorno kolo ima sprednje
in zadnje LED-luči ter sprednje stranske luči, ki zasvetijo ob
zavojih, zato boste želeli, da se vaša vožnja nikoli ne konča.

Izjemen 1298 cm3 vrstni 4-valjni
agregat s sistemom YCC-T

Elektronsko nastavljiv sistem
vzmetenja in obrnjene vilice

Aluminijast športen okvir za
okretno vodljivost

6-stopenjski menjalnik za
dinamično pospeševanje

Drsna sklopka za lažje
prestavljanje v nižje prestave

Sprednje LED-luči z nastavljivimi
stranskimi lučmi

Izboljšan zadnji del z LED-lučmi

Popolnoma nastavljiv vizir, oklep,
sedež in krmilo

Yamahina D-funkcija za sproščeno
ali divjo vožnjo

Sistem za nadzor zdrsa in
tempomat

Pogonski sistem za čisto in tiho
delovanje

Stranske torbe, ogrevane ročice in
12 V vtičnica (standardna oprema)
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Odkrijte razburljivost
potovanja

Pripravite se na najbolj dovršen in dinamični
športno-potovalni motor na tržišču – Yamaha
FJR1300AE. Visokozmogljivo motorno kolo je
opremljeno z izjemnimi visokotehnološkimi
komponentami in je izdelano za premagovanje
ogromnih razdalj brez večjih naporov.

Z naprednim elektronsko nastavljivim
vzmetenjem motor FJR1300AE omogoča
najbolj kakovostno vožnjo in tako še dodatno
izboljša zmogljivosti enega izmed najbolj
uveljavljenih športno potovalnih modelov v
Evropi.

Model FJR1300AE združuje športno delovanje,
visokotehnološke komponente in razkošje
vožnje na dolge razdalje, zato je vrhunski
motor za vsa tista potovanja, ki so se vam
vedno zdela nedosegljiva.
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Elektronsko nastavljivo vzmetenje
FJR1300AE je opremljen z Yamahinim sistemom elektronsko
nastavljivega vzmetenja z obrnjenimi vilicami. Izbirate lahko
med štirimi nastavitvami vzmetenja: samostojna vožnja,
samostojna vožnja s prtljago, vožnja v dvoje, vožnja v dvoje s
prtljago. Za vsako od teh nastavitev lahko izberete še mehko,
standardno ali trdo blaženje; torej skupaj imate na voljo
dvanajst nastavitev vzmetenja.

1298 cm3, vrstni, 4-valjni agregat
Yamahin elektronski sistem za nadzor plina poskrbi za gladko moč,
izpopolnjen agregat pa omogoča izjemne športne zmogljivosti in
učinkovito porabo goriva, visok navor ter vrhunsko delovanje pri
visokih vrtljajih, zato boste premagovali ogromne razdalje brez
večjega napora.

6-stopenjski prenos z drsno sklopko
Najnovejši model FJR1300AE ima 6-stopenjski menjalnik, s katerim
lahko voznik najbolje izkoristi izjemno visoke stopnje navora za hitro
pospeševanje, visoka 6. prestava pa pri visoki hitrosti vožnje poskrbi
za nižje vrtljaje. Za lažje prestavljanje v nižje prestave ter lahkotno
zavijanje je serijsko nameščena drsna sklopka.

LED-luči na vseh straneh in stranske luči
Dvodelne sprednje luči so opremljene s štirimi kompaktnimi in
zmogljivimi LED-lučmi, specifikacije visokozmogljivega modela FJR pa še
bolj izstopajo zaradi pozicijskih LED-luči in sklopa zadnjih LED-luči.
Zaradi sprednjih nastavljivih stranskih luči, ki zasvetijo ob zavojih, je
model FJR1300AE eden najbolj zmogljivih motorjev v svojem razredu.

Napredni elektronski nadzorni sistem
Model FJR1300AE izkorišča številne napredne elektronske nadzorne
sisteme, kot sta nadzor zdrsa (TCS) in tempomat. Yamahina D-
funkcija omogoča vozniku izbiro nastavitev agregata, in sicer tako, da
ustreza sproščeni ali športni vožnji, elektronsko nastavljivo
vzmetenje pa pri tem izjemno izboljša kakovost vožnje.

Dovršena 3-delna instrumentalna plošča
Model FJR1300AE je opremljen z najnovejšo 3-delno instrumentalno
ploščo z vodilnimi specifikacijami v razredu, ki dopolnjuje dovršenost
športno-potovalnega motornega kolesa. Tehnološko dovršena konzola
ima na levi analogni obratomer v slogu R1, na sredini digitalni LCD-
merilnik hitrosti, na desni pa večfunkcijski matrični zaslon.
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Agregat FJR1300AE AKCIJA
Tip agregata Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, Linijski 4-valjni, Nagnjen naprej

Prostornina 1.298ccm

Vrtina x gib 79,0 mm x 66,2 mm

Kompresijsko razmerje 10,8 : 1

Maksimalna moč 107,5 kW  (146,2PS) @  8.000  obr/min

Različica z omejeno močjo N/A

Maksimalen navor 138,0 Nm  (14,1 kg-m)  @  7.000  obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, spiralna vzmet z več diski

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Os

Poraba goriva 6,2 l/100km

CO2 emission 140 g/km

Šasija FJR1300AE AKCIJA
Okvir Aluminijast, oblika diamanta

Hod prednjega vzmetenja 135 mm

Kot vilice 26º

Predtek 109 mm

Sistem prednjega vzmetenja Upside-down teleskopske vilice, Ø 48 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (Vzmetenje veznega tipa)

Hod zadnjega vzmetenja 125 mm

Prednja zavora Hidravlični dvojni disk, Ø 320 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 282 mm

Prednja pnevmatika 120/70 ZR17M/C (58W)

Zadnja pnevmatika 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimenzije FJR1300AE AKCIJA
Skupna dolžina 2.230 mm

Skupna širina 750 mm

Skupna višina 1,325/1,455 mm

Višina sedeža 805/825 mm

Medosna razdalja 1.545 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 125 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

292 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

25 L

Prostornina rezervoarja za olje 4,9 L
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FJR1300AE 18.995,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.  Cena vključuje stranske kovčke v barvi motorja.  <b>Redna cena
<s>20.495,00</s> €</b>Akcija traja do razprodaje zalog.
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Tech Graphite Matt Silver

Izbrani dodatki

Dušilnik iz
nerjavnega jekla

Potovalni kovček s
prostornino 50 l

Komplet za
zaklepanje
stranskih torb in
kovčkov Touring

Zadnji prtljažnik Stranski potovalni
kovček - leva stran

Stranski potovalni
kovček - desna
stran

Za ogled vseh FJR1300AE AKCIJA dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in testirani za našo serijo izdelkov Yamaha. Yamaha

prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Razvita so tako, da učinkovito delujejo

povsod, kjer se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

zagotavlja udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha FJR1300AE AKCIJA z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


