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Nikdy nekončící
dobrodružství
V uplynulém desetiletí nabídl tento dokonale vybavený
motocykl tisícům majitelů příležitost zažít výkon na úrovni
supersportů společně s mimořádným pohodlím.

U tohoto cestovního motocyklu kategorie Sport Touring
bylo vše navrženo tak, abyste mohli zdolávat velké
vzdálenosti v rekordním čase. Díky šestistupňové
převodovce spojené s asistenční antihoppingovou kluznou
spojkou (A&S) poskytuje čtyřválcový motor o objemu
1 298 ccm pouhým otočením zápěstí energické zrychlení
a nabízí vynikající výkon při cestování na velké vzdálenosti
vysokou rychlostí.

Motocykl FJR1300A s palivovou nádrží o objemu 25 litrů,
aerodynamickou kapotáží s elektronicky nastavitelným
čelním štítem, tempomatem a nastavitelnou jízdní pozicí
vás dostane na úroveň, které byste jinak nemohli
dosáhnout.

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

Hliníkový rám sportovního typu
pro pohotové ovládání

Dynamické zrychlení díky
šestistupňové převodovce

Asistenční anti-hoppingová kluzná
spojka pro hladké podřazování

Světlomety, obrysová i zadní
světla LED

Plně nastavitelný čelní štít,
kapotáž, sedlo a řídítka

Yamaha D-MODE pro měkčí nebo
tvrdší výkon

Systém tempomatu se snadným
ovládáním

Systém kontroly trakce (TCS) s
možností přepínání

Velká palivová nádrž o objemu
25 litrů umožňuje prodloužit
dojezdovou vzdálenost

Vyhřívané rukojeti a 12V zásuvka
ve standardní výbavě

Čistý systém hřídelového pohonu
s tichým chodem
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Víc než pouhé
cestování

Připravte se na úplně nové zážitky. Protože
brzo zjistíte, že tento sportovní, propracovaný
cestovní motocykl je mnohem víc než jen řada
špičkových součástí.

Vlastnictví modelu FJR1300A vám zajistí
odlišný pohled na život. Vzdálenost už
nepředstavuje žádnou překážku. A cesty, o
nichž jste se domnívali, že je nikdy neurazíte,
se stanou skutečností.

Tento pozoruhodný motocykl je vyroben tak,
aby zvládl každý den 1 000 km nebo více a vám
i vašemu spolujezdci se tak otevře svět nových
možností. Díky kombinaci sportovního výkonu
s luxusem jízdy na dlouhé vzdálenosti
a nabídce kompletní standardní technické
výbavy je tento motocykl připraven vzít vás na
neobyčejná místa.
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Šestistupňová převodovka s asistenční

antihoppingovou kluznou spojkou
Model FJR1300A je nyní vybaven šestistupňovou převodovkou,
která jezdci umožňuje optimálně využívat přebytky točivého
momentu k mimořádně rychlé akceleraci – 6. rychlostní stupeň
naproti tomu zajišťuje nižší otáčky při vysokých cestovních
rychlostech. K hladšímu řazení směrem dolů a zábavnému
projíždění zatáček pak přispívá asistenční anti-hoppingová
kluzná spojka (A&S).

Vysoce výkonný řadový čtyřválec o objemu 1 298 ccm
Dynamický a výkonný řadový čtyřválec vybavený systémem
elektronického ovládání škrticí klapky Yamaha (YCCT) zajišťuje
vynikající sportovní výkon. Jeho vysoký točivý moment umožňuje
energické zrychlení na všech šesti rychlostních stupních
a působivý špičkový výkon vám umožní zdolat velké vzdálenosti,
aniž byste se příliš namáhali.

Světlomet a zadní světlo LED
Dva samostatné světlomety jsou vybaveny čtyřmi kompaktními
a výkonnými osvětlovacími jednotkami s technologií LED. Dvě fungují
jako potkávací světla, v režimu dálkových světel pak svítí všechny
čtyři. Díky obrysovým světlům LED si model FJR1300A na dálnici
nespletete. Zadní část opatřená sestavou osvětlení kompletně
využívající technologii LED zdůrazňuje špičkové technické parametry
motocyklu FJR.

Důmyslný trojdílný přístrojový panel
Technické vlastnosti propracovaného cestovního motocyklu FJR1300A
doplňuje špičkový trojdílný přístrojový panel. Tato špičková konzole
zahrnuje analogový otáčkoměr na levé straně ve stylu modelu R1,
centrální digitální rychloměr LCD a multifunkční displej s bodovou maticí
na pravé straně.

Plně nastavitelná ergonomie pro zvýšené pohodlí
Model FJR1300A je navržen tak, aby poskytoval maximální jízdní
pohodlí: umožňuje snadno nastavit jízdní pozici a aerodynamiku.
Výšku sedadla a pozici řídítek lze vyladit podle různých jízdních stylů.
K dispozici je také elektricky nastavitelný čelní štít a systém řízení
vzduchu, které zajišťují doplňkovou ochranu před působením větru.

Pokročilé elektronické systémy ovládání
Model FJR1300A je vybavený nejpokročilejšími elektronickými systémy
ve světě motocyklů. Systém řízení trakce (TCS) s možností přepínání vám
poskytne větší jistotu, protože při aktivaci zabrání protáčení zadního
kola. Systém Yamaha D-Mode pak nabízí možnost pohodlného nebo
sportovního nastavení motoru.
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Motor FJR1300A
Typ motoru 4taktní, kapalinou chlazený, paralelní čtyřválec s náklonem dopředu, DOHC,

4ventilový

Zdvihový objem 1 298cc

Vrtání x zdvih 79,0mm x 66,2mm

Kompresní poměr 10,8 : 1

Maximální výkon 107,5 kW  (146,2PS) @  8 000  rpm

Maximální točivý moment 138,0 Nm  (14,1 kg-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 6,2 l/100km

CO2 emission 140 g/km

Podvozek FJR1300A
Rám Hliník, Tvar diamantu

Přední zdvih 135 mm

Úhel sklonu 26º

Stopa 109 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, Ø 48 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 125 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 320 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 282 mm

Přední pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W)

Zadní pneumatika 180/55 ZR17M/C (73W)

Rozměry FJR1300A
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 130 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 289 kg

Kapacita palivové nádrže 25 Litry

Kapacita olejové nádrže 4,9 litry



 
Cena 
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FJR1300A 439 990,00 Kč
Nezávazná doporucená maloobchodní cena vc. 21% DPH. Chyby a zmeny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.
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Tech Graphite Phantom Blue Matt Silver

 

Nasazovací tlumič
výfuku z nerezové
oceli

Vnitřní tašky do
bočních brašen pro
model FJR

Vnitřní zavazadlo
do 50l horního
boxu Touring pro
model FJR

Brašna na nádrž
Touring pro model
FJR

50l horní box
Touring

Boční brašny
Touring 20 l

For all FJR1300A accessories go to the website, or check your local dealer

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha FJR1300A na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


