
Viraje legendare
FJR1300 este un adevărat model pur-sânge, care a fost

ales de peste 120.000 de piloți din întreaga lume.

Propulsată de un motor de 1.298 cmc, de înaltă

performanță, găzduit într-un șasiu sportiv din aluminiu,

această motocicletă este construită pentru a excela în

orice privință, de la călătorii transcontinentale până la

naveta zilnică.

Echipată cu suspensii electronice și cu o furcă inversată,

precum și cu o caroserie aerodinamică, transmisie și

ergonomie remarcabilă, FJR1300AE este una dintre cele

mai confortabile și capabile motociclete sport construite

vreodată. Acum există un nou model special, construit

pentru a-ți oferi și mai mult.

Este vorba de FJR1300AE Ultimate Edition, iar numele

vorbește de la sine! Decorat cu un  nisaj negru/auriu

premium și dotat cu caracteristici exclusiviste, inclusiv o

șa neagră cu cusătură aurie, un parbriz înalt, de ectoare

de vânt, jante aurii și portbagaje laterale rigide, aceasta

este ansa ta de a pilota un model emblematic.

Model Ultimate Edition exclusivist

Speci cații premium ș i  nisaj

negru/auriu

Suspensie reglabilă electronic ş i furci

inversate

Motor de 1.298 cmc, cu 4 cilindri în

linie ș i YCC-T

Ergonomie complet reglabilă pentru

confort sporit

Iluminat cu LED integral, cu faruri ce

se adaptează în viraje

Sisteme electronice de control

avansate

Instrumente din 3 părți

Rezervor de combustibil de 25 de litri,

transmisie, portbagaje laterale, priză

de 12 V

FJR1300AE Ultimate
Edition



Model Ultimate Edition
exclusivist

Datorită capacității de a parcurge distanțe

imense la viteze mari, FJR1300 a deschis o

lume cu totul nouă pentru piloții care își

doreau capacități de Tourer cu performanțe

sportive. Dispunând de cele mai

impresionante speci cații, noul

FJR1300AE Ultimate Edition reprezintă

cel mai bun omagiu adus uneia dintre cele

mai îndrăgite motociclete Sport Tourer.

Speci cații premium și  nisaj
negru/auriu

Pentru a sărbători 20 în poziția de lider al

gamei Sport Touring de la Yamaha,

compania a creat acest model special, cu

speci cații superioare. Finisajul său

premium negru/auriu aduce un omagiu

statutului său emblematic, iar

caracteristicile exclusiviste includ o șa

neagră cu cusături aurii și sigla FJR,

precum și un parbriz înalt, de ectoare de

vânt și jante aurii.

Suspensie reglabilă electronic și
furcă inversată

FJR1300AE Ultimate Edition este echipat cu

o furcă frontală inversată, de înaltă

performanță, ce face parte integrantă din

pachetul so sticat de suspensii reglabile

electronic. Alături de amortizorul spate,

furca avansată poate   reglată electronic

pentru a se adapta la diferite condiții de

sarcină și de pilotare, permițându-ți să

ajustezi cu exactitate sistemul în câteva

secunde.

Motor de 1.298 cmc, cu 4 cilindri
în linie și YCC-T

Fiind echipat cu Sistemul Yamaha de

accelerație electronică (YCC-T) pentru

putere și funcționare lină, motorul avansat

de 1.298 cmc, cu 4 cilindri în linie și 16

supape, oferă performanțe sportive

excepționale. Randamentul de cuplu mare

produce o accelerare puternică în orice

treaptă de viteză, iar performanțele de

vârf impresionante îți permit să parcurgi

distanțe imense fără prea mult efort.

Ergonomie complet reglabilă
pentru confort sporit

Pentru plăcere maximă de pilotare,

motocicleta FJR1300AE Ultimate Edition

este proiectată să îți permită să reglezi cu

ușurință poziția de pilotare și

aerodinamica. Înălțimea șeii și poziția

ghidonului pot   reglate cu exactitate

pentru a se adapta la diferite stiluri de

pilotare, iar pentru o protecție e cientă

împotriva vântului, există un parbriz

reglabil electric și un sistem de gestionare

a aerului.

Iluminat cu LED integral, cu faruri
ce se adaptează în viraje

Farurile frontale duble sunt echipate cu

patru unități LED puternice și compacte, iar

luminile de poziție cu LED și ansamblul de

lumini din spate cu LED subliniază

speci cațiile de înaltă tehnologie ale

modelului FJR. Dispunând de faruri ce se

adaptează virajelor și luminează atunci când

motocicleta se înclină, modelul FJR1300AE

Ultimate Edition este una dintre cele mai

so sticate motociclete din clasa sa.

FJR1300AE Ultimate
Edition



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
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) 292 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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