FJR1300AS/AE Explorer

Soeverein vermogen
Lichtgewicht aluminium frame
Rijke standaard uitrusting
Luxe binnentassen in de zijko ers
Custom made zadel voorzien van
Explorer logo en zadelverwarming voor
zowel de berijder als de duo passagier
Garmin Zümo navigatiesysteem incl.
steun
Groot formaat, elektronisch
verstelbaar windscherm
Kuip- en spiegelverbreders
Valblokken
Yamaha acculader YEC-50
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FJR1300AS/AE Explorer

FJR1300 Explorer modellen
Bezoek uw Yamaha-dealer voor meer
informatie over de Yamaha Explorer
modellen.
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FJR1300AS/AE Explorer
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Ook leverbaar in
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Brandstofverbruik
CO2 emission

4-takt;Vloeistofgekoeld;4-cilinder;DOHC
1,298cc
79.0 mm x 66.2 mm
10.8 : 1
107.5kW (146.2pk) bij 8,000 tpm
NIET BESCHIKBAAR
138.0Nm (14.1kg-m) bij 7,000 tpm
Wet sump
Nat;meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Aandrijfas
6.2l/100km
140g/km

Chassis
Type chassis
Balhoofdhoek
Naloop
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Aluminium, vloerdelen;Diamantvormig
26º
109mm
Upside-down voorvork, Ø48mm
Achterbrug;(Link type veersysteem)
135 mm
125 mm
Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø320 mm
Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø282 mm }
120/70 ZR17M/C (58W)
180/55 ZR17M/C (73W)

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank
Motorolie hoeveelheid

2,230 mm
750 mm
1,325/1,455 mm
805/825 mm
1,545 mm
125 mm
292 kg
25liter
4.9liter
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FJR1300AS/AE Explorer
Technische speci caties FJR1300AS/AE Explorer zijn gelijk aan de FJR1300AS/AE
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn
professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een
afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha
producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot
de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van
producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en
accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen
van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan
deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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