
Îmbunătăţiţi-vă
călătoria
Puteţi ajunge oriunde cu această motocicletă avansată

de turism sportiv. Cu motorul său cu 4 cilindri în linie de

1.298 cc şi şasiul din aluminiu, modelul FJR1300AS este

modalitatea ideală de a parcurge distanţe imense.

Sistemul YCC-S de schimbare a vitezelor fără ambreiaj de

la Yamaha şi transmisia în 6 trepte vă permit să utilizaţi

mai puţină energie  zică şi psihică la rulare, astfel încât

veţi ajunge la destinaţie având o senzaţie de relaxare mult

mai mare.

Sistemul de suspensii reglabile electronic vă permite să

vă reglaţi instantaneu, cu exactitate motocicleta pentru

a se adapta condiţiilor. Şi cu iluminare cu LED integrală,

precum şi lumini frontale cu adaptare pentru viraje,

această motocicletă vârf de gamă pentru turism sportiv

este echipată pentru a vă duce la destinaţie, în orice

moment!

Motor silenţios cu 4 cilindri în linie ş i

1.298 cc echipat cu YCC-T

Cadru din aluminiu de tip motocicletă

sport pentru manevrabilitate agilă

Parbriz, de ector, şa ş i ghidon

complet reglabile

Yamaha D-MODE pentru reducerea

sau mărirea puterii

Sistem regulator de viteză uşor de

acţionat

Sistem comutabil de control al

tracţiunii (TCS)

Rezervor de carburant de capacitate

mare, de 25 de litri, pentru o

autonomie de rulare extinsă

Cardan - sistem curat ş i silenţios

Suspensie reglabilă electronic ş i furci

inversate

Portbagaje laterale, mânere încălzite

ş i priză de curent de 12V ca dotări

FJR1300AS

www.yamaha-motor.eu



transmisie cu 6 viteze

Modelul FJR1300AS este acum echipat cu

transmisie în 6 trepte, ce permite pilotului

să utilizeze în mod optim rezervele masive

de cuplu motor pentru accelerare rapidă,

iar treapta a 6-a oferă turaţii reduse la

viteze superioare. Combinat cu sistemul

YCC-S de schimbare a vitezelor fără

ambreiaj, pilotarea va   rapidă, e cientă

şi plăcută, pe orice distanţă.

Motor cu 4 cilindri în linie şi
1.298 cc

Fiind echipat cu controlul electronic al

acceleraţiei (YCC-T) pentru putere şi

funcţionare lină, avansatul motor cu 4

cilindri în linie furnizează performanţe

sportive deosebite. Randamentul de cuplu

mare duce la acceleraţii puternice în toate

cele 6 trepte de viteză - iar performanţele

de vârf impresionante vă permit să

acoperiţi distanţe mari fără prea mult

efort.

Schimbare de viteze fără
ambreiaj

Ceea ce face ca motocicleta FJR1300AS să

 e ieşită din comun este sistemul său unic

Yamaha de schimbare electronică a vitezelor

(YCC-S), ce vă permite să schimbaţi vitezele

cu piciorul stâng sau degetul mare fără a

atinge măcar maneta de ambreiaj. Fiind

rapid şi uşor, acest sistem contribuie la

reducerea oboselii pe parcursul călătoriilor

lungi. Iar „Stop Mode” schimbă automat în

treapta 1 de viteză atunci când vă opriţi.

Lumini LED integral cu faruri ce
se adaptează în viraje

Farurile frontale duble sunt echipate cu

patru unităţi LED puternice şi compacte,

iar luminile de poziţie cu LED şi ansamblul

de lumini din spate cu LED subliniază

con guraţia de înaltă performanţă a

modelului FJR. Iar farurile frontale ce se

adaptează virajelor şi luminează când

motocicleta se înclină fac din modelul

FJR1300AE una dintre cele mai capabile

motociclete din clasa sa.

Sisteme avansate de control
electronic

FJR1300AS este dotat cu funcţia de

control al tracţiunii (TCS) şi regulator de

viteză. Sistemul Yamaha D-mode vă

permite să reglaţi performanţele motorului

pentru a se adapta unui stil de rulare

relaxat sau sportiv - iar suspensia

reglabilă electronic duce la ajustarea

facilă a şasiului.

Furcă faţă inversată

Modelul FJR1300AS este echipat cu o furcă

faţă inversată avansată, ce face parte

integrantă din pachetul de suspensii

reglabile electronic. Alături de amortizorul

spate, furca faţă avansată poate   reglată

electronic pentru a se adapta la diferite

condiţii de sarcină şi încărcare, permiţând

şoferului să ajusteze cu exactitate sistemul

în câteva clipe.
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Motor

Tip motor
Răcit cu lichid;4 timpi;4-supape;DOHC;4-cilindri
paraleli înclinaţi spre faţă

Capacitate cilindrică 1,298cc
Alezaj X Cursă 79.0 mm x 66.2 mm
Compresie 10.8 : 1
Putere maximă 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 rpm
Cuplu maxim 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed;Arc elicoidal cu disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant;6-viteze
Transmisie  nală Cardan
Fuel consumption 6.2l/100km
CO2 emission 140g/km
Carburator Injecţie de carburant

Şasiu

Cadru Aluminiu;În formă de diamant
Unghi rolă de direcţie 26Âş
Traseu 109mm

Sistem suspensie faţă
Discuri hidraulice dublek, Ø48mm tub, preîncărcare
reglabilă, compresie şi recul de amortizare

Sistem suspensie spate Basculă;(suspensie tip braţ)
Cursă faţă 135 mm
Cursă spate 125 mm
Frână faţă discuri duble hidraulice , Ø320 mm
Frână spate mono disc hidraulic, Ø282 mm
Anvelopă faţă 120/70 ZR17M/C (58W)
Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W)

Dimensiuni

Lungime totală 2,230 mm
Lăţime totală 750 mm
Înălţime totală 1,325/1,455 mm
Înălţimea scaunelor 805/825 mm
Baza roţilor 1,545 mm
Gardă minimă la sol 125 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 296 kg
Capacitate rezervor carburant 25Litri
Capacitate rezervor ulei 4.9Litri
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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