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LIFE
est v ní  s ln cíc  v ta

Cesta je důležitější než cíl – a když řídíte 
motocykl Yamaha Sport Touring, najdete 
prostor pro život v přítomném okamžiku a do 
paměti si uložíte vzpomínky na cesty života.

Díky zcela přepracované kapotáži s agresivní 
novou tváří – a nabízející nejlepší poměr 
výkonu a hmotnosti ve své třídě – je 
Tracer 700 nové generace originálním 
motocyklem na každý den, se kterým zažijete 
pocit opravdového vzrušení.  
 

Rychlý, sportovní a skvěle vypadající tříválec 
Tracer 900 s vysokým točivým momentem 
je jedním z nejzajímavějších sportovních 
motocyklů dneška – zatímco Tracer 900GT 
s vysokou speci kací je vybaven zavazadly, 
vysokým štítem a hlavním stojanem, takže je 
ideální pro delší cesty.

Radikální tříkolový model N KEN je 
zkonstruován tak, aby převzal kontrolu 
nad klikatými cestami a poskytoval novou 
úroveň sebedůvěry – a díky vyšší úrovni 

ochrany proti počasí vám celoroční N KEN GT 
umožňuje užívat si řezání zatáček po celý rok.

Nové modely FJR1300AS a AE Ultimate 
Edition a FJR1300AS AE A s exkluzivní 
povrchovou úpravou a řadou prémiových 
prvků ztělesňují velkolepost tohoto 
kultovního motocyklu.
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209 990 Kč

 

Díky nové agresivní masce a mnohem 
stylovějšímu vzhledu je nový Tracer 700 
vybaven tak, aby vám vyplavil adrenalin do 
žil při každé jízdě. Po práci nebo o víkendu je 
tento dynamický sportovně cestovní motocykl 
připraven vás nadchnout svým vynikajícím 
výkonem a lehkou obratností.

Motor CP2 s technologií klikového hřídele 
crossplane produkuje vlnu lineárního točivého 
momentu, který je k dispozici v celém 
rozsahu otáček a poskytuje pozoruhodnou 
akceleraci na každém rychlostním stupni – a 
kompaktní podvozek a nastavitelné odpružení 
jsou zkonstruovány tak, aby rychle a přesně 
vykroužily všechny zatáčky.

Aerodynamická kapotáž nové generace 
s duálními LED světlomety a agresivními 
obrysovými pozičními světly posiluje moderní 
design a svalnatý vzhled motocyklu – a díky 
ergonomii na dlouhé vzdálenosti, širším řídítkům 
a nastavitelnému displeji je tento všestranný 
nový motocykl střední váhy vždy připraven na 
váš další silniční výlet. Nový Tracer 700  Jsi na 
řadě.
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ová polov ní kapotá  s a res vní novo  
masko
Díky agresivní nové masce a přepracované 
kompaktní kapotáži má nový Tracer 700 odvážné 
tvary, které prostě nelze ignorovat  Futuristická 
poloviční kapotáž přecházející hladce do krytu 
nádrže, nabízí dobrou ochranu proti větru a 
počasí a její moderní design podtrhuje dynamický 
charakter tohoto špičkového sportovně 
cestovního motocyklu.

e le í ve sv  t ídě
Díky kompaktnímu, lehkému podvozku s 
dlouhým hliníkovým kyvným ramenem a rozvoru 
1 460 mm se jedná o jeden z nejobratnějších a 
nejúžasnějších sportovně cestovních motocyklů. 
S nejnižší hmotností ve své třídě v kombinaci s 
úžasným točivým charakterem motoru dosahuje 
Tracer 700 nejlepšího poměru výkonu k hmotnosti 
a poskytuje skutečně vynikající zážitek z jízdy.

C tl vě í kro t cí moment motor  CP
Nic jiného v dané třídě vám nepřinese tak dobrý 
pocit nebo zvuk jako pozoruhodný motor CP2 
o objemu 689 ccm od společnosti Yamaha. 
Jeho špičkový design s lozo í crossplane má 
nerovnoměrnou sekvenci zapalování, která 
poskytuje silný a lineární točivý moment. Díky 
své řadě motorů, převodovek a vylepšených 
výfuků poskytuje tato mimořádně citlivá pohonná 
jednotka kompatibilní s normou EU5 ještě 
sportovnější a vzrušující jízdu.

vo t  E  pro ektorov  světlomet  
obr sov  svít ln  a bl ka e
Kompaktní dvojité LED projektorové světlomety 
propůjčují novému modelu Tracer 700 agresivní, 
moderní a dynamický vzhled a promítají silný 
paprsek pro vynikající přehled v noci. A pro 
dobrou viditelnost za dne je tato nová generace 
sportovně cestovního motocyklu vybavena 
jasnými LED pozičními světly a kompaktními LED 
blikači.

astav teln  v lep en  p ední a adní 
odpr ení
Nový Tracer 700 je vybaven vylepšenými systémy 
předního a zadního odpružení, které vám 
umožňují dosáhnout optimálního jízdního výkonu 
v různých situacích. Vidlice s patronami 41 mm a 
zadní tlumiče jsou vybaveny seřizovacími prvky 
předpětí a odskoku, které usnadňují nastavení 
motocyklu tak, aby vyhovovalo různým zatížením, 
podmínkám na silnici a jízdním stylům.

Tvarovan  dvo t  sedlo pro po odlí 
e dce a spol e dce

Vy a váš spolujezdec se můžete spolehnout na 
extrémně pohodlnou jízdu na nové generaci 
modelu Tracer 700 díky vylepšenému designu 
sedla. Jednodílné dvojité sedlo s tvarovaným 
pro lem a stylovým detailem stehování zlepšuje 
originální jízdní vlastnosti motocyklu na dlouhé 
vzdálenosti.

P í emná í dní po ce s po odlno  
er onom í
Nový Tracer 700 je vybaven o 34 mm širšími 
řídítky, které odpovídají nové aerodynamické 
kapotáži, a zajišťují solidní pozici při jízdě. 
Upravená ergonomie společně s novým sedlem 
zvyšují pohodlí a ovladatelnost a zdůrazňují 
sebevědomý pocit velké motorky tohoto 
všestranného univerzálního motocyklu střední 
třídy.

Aerod nam ck  tít s mo ností nastavení 
edno  r ko

Stylový a sportovní nový aerodynamický štít 
je navržen tak, aby poskytoval uvolněnější a 
příjemnější jízdu omezením narážení větru do 
horní části těla – a když potřebujete upravit výšku 
štítu, lze to rychle a snadno provést jednou rukou. 
Pro lepší ochranu před větrem a počasím je nový 
Tracer 700 vybaven přepracovanými chrániči 
rukou s integrovanými LED blikači.
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Sada do města TRACER 900 Urban Pack

Nic na vás nezapůsobí tak jako motocykl Tracer 
900. Pečlivě vybrané příslušenství Yamaha 
Urban Pack je navrženo tak, aby byla vaše 
každodenní jízda městem ještě příjemnější. 
Sada do města Tracer 900 Urban Pack zahrnuje 
adaptér USB, sadu zadního nosiče, sadu 
zámku a 50litrový horní kufr v matně černém 
provedení s polštářkem opěradla spolujezdce. 
Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce 
Yamaha, který rád vybaví váš motocykl tímto 
vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

Cestovní sada TRACER 700 Travel Pack

Díky pečlivě vybranému příslušenství Travel 
Pack můžete svůj Tracer 700 připravit na 
jakoukoli cestu. Cestovní sada zahrnuje 
pohodlné sedlo, vysoký štít, adaptér USB 
a boční kufry City vlevo a vpravo s držáky 
a sadou zámku a poskytuje zvýšené pohodlí 
a praktickou výbavu, ať se vydáte kamkoli. Již 
nyní je k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, 
který rád vybaví váš motocykl tímto vysoce 
kvalitním originálním příslušenstvím. 

Tracer 700 Příslušenství
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Sportovní sada TRACER 700 Sport Pack

Pokud chcete svůj motocykl Tracer 700 
posunout na další úroveň, pečlivě vybrané 
příslušenství Yamaha Sport Pack je tou 
správnou cestou. Tato sportovní sada zahrnující 
kryt řetězu, kompletní kryt chladiče, boční 
chrániče a krátký držák registrační značky 
2. generace dodá vašemu motocyklu Tracer 700 
ještě agresivnější vzhled a nekompromisnější 
pocit. Již nyní je k dispozici u vašeho prodejce 
Yamaha, který rád vybaví váš motocykl tímto 
vysoce kvalitním originálním příslušenstvím. 

Víkendová sada TRACER 700 Weekender Pack

Díky pečlivě vybranému příslušenství 
Weekender Pack můžete svůj Tracer 700 
připravit na jakoukoli cestu. Cestovní sada se 
skládá z vysokého štítu, adaptéru USB, chrániče 
nádrže a měkkých bočních brašen ABS s držáky 
a poskytuje zvýšené pohodlí a praktickou 
výbavu, ať se vydáte kamkoli. Již nyní je 
k dispozici u vašeho prodejce Yamaha, který 
rád vybaví váš motocykl tímto vysoce kvalitním 
originálním příslušenstvím. 
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Tracer 700 Příslušenství

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Výfukový systém Akrapovič 
TRACER 700
90798-33701-00

Pohodlné sedlo
B4T-F47C0-10-00

Nízké sedlo
B4T-F47C0-00-00

Štít Touring
B4T-F83J0-00-00

Držák registrační značky
B4T-F16E0-00-00

Kryt chladiče
B4T-E24D0-00-00

Hlavní stojan TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Boční brašny Touring 20 l – pravá 
strana
BC6-F0753-1R-02

Držáky bočních brašen Touring 20 l
BC6-F84G0-00-00

Držáky měkkých bočních brašen 
ABS
BC6-F8423-00-00

Opěrka spolujezdce na 39l horní 
box City
37P-F84U0-A0-00

Vnitřní zavazadlo do 39l horního 
boxu City
YME-BAG39-00-00

Boční brašny Touring 20 l – levá 
strana
BC6-F0753-1L-02

Zadní nosič
BC6-F48D0-00-00

Spojková páčka Billet
1RC-F3912-00-00

Stupačky pro spolujezdce Billet
BC6-F2743-00-00

Víko nádrže oleje Billet
BC6-F1536-20-00

Kryt řetězu
BC6-F2310-00-00

Chrániče motoru
B4C-211D0-00-00

Sada cestovních stupaček pro 
jezdce Billet
2PP-FRFPG-00-00

Brzdová páčka Billet
BC6-F3922-00-00

Brašna na zadní sedlo
YME-REARB-AG-00
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309 990 Kč

 Tracer 900 rozhýbal celý svět motocyklů a okamžitě se zařadil mezi nejprodávanější 
stroje. Tracer 900 nabízí všem jezdcům příležitost užívat si podmanivý sportovní 
výkon a pohodlí i při jízdách na dlouhé vzdálenosti. Vybudoval si proto pozici 
nejzábavnějšího všestranného a schopného sportovně cestovního motocyklu.

Špičkový model Tracer 900GT je vybaven celou řadou exkluzivních prvků, které 
zpříjemňují jízdu na větší vzdálenosti a současně zvýrazňují sportovní design a 
zvyšují pohodlí jezdce. Posouvá tak úspěšný koncept Yamaha na novou úroveň 
cestování.

Tracer 900GT s rychlořazením, tempomatem, plně nastavitelným systémem 
odpružení, pevnými bočními kufry, plnobarevnými přístroji TFT a dalšími prvky je 
prémiový tříválcový sportovně cestovní motocykl Yamaha.

 r nální odoln  bo ní k r  ve 
standardní v bavě 
 Tracer 900GT je špičkově vybavený sportovně 
cestovní motocykl, který se standardně dodává 
s rychle odnímatelnými 22litrovými barevně 
sladěnými originálními pevnými bočními kufry. 
Takže až ráno vstanete a budete chtít vyrazit, 
Tracer 900GT bude připraven. 

 í dní kom ort a oc rana prot  větr  
 Ať už na modelu Tracer 900GT vyrazíte na 
úchvatnou jízdu do hor nebo se na něm chystáte 
na dlouhou cestu, můžete se spolehnout na 
vysokou úroveň pohodlí a ochrany. Velký štít a 
kompaktní řídítka zajišťují lepší ochranu horní 
části těla před větrem. Ergonomicky tvarované 
sedlo, stupačky a madla pro spolujezdce jsou 
zárukou, že každá jízda bude nyní ještě zábavnější. 

 nam ck  v soce kval tní des n 
kapotá e 
 Dynamický design kapotáže prémiového 
sportovně cestovního motocyklu Tracer 900GT 
kombinuje agresivní sportovní charakter 
s vynikající ochranou před větrem a vlivy počasí 
a dodává mu prestižní vzhled. Vysoce kvalitní 
panely kapotáže plynule navazují na krásně 
tvarovanou palivovou nádrž. Díky tomuto 
plně integrovanému vzhledu vznikl jeden 
z nejžádanějších motocyklů ve své třídě. 

 T íválcov  motor o ob em  7 ccm 
s v sok m to v m momentem 
 Srdcem modelu Tracer 900GT je tříválcový 
motor o objemu 847 ccm, který dodává lineární 
točivý moment již od nízkých otáček a poskytuje 
velký výkon při vysokých otáčkách. Kompaktní, 
lehký motor vybavený kovanými písty a válci 
s posunutým uspořádáním je připraven vrátit 
vašim zážitkům na dvou kolech vášeň a emoce. 

 The Tracer 900GT is an original Yamaha motorcycle extended with Genuine Yamaha accessories consisting of colour-matched 20L touring side cases, which are sold by an o   cial Yamaha dealership. 

 Tech Black 

 con Black  Phantom Blue  Nimbus Grey 
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 Tracer 900 GT 
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Tracer 900 přinesl do světa sportovně cestovních motocyklů vysokou úroveň 
výkonu, emoce a všestrannost a získal si přízeň tisíců jezdců. Jedná se o jeden 
z nejprodávanějších motocyklů v Evropě. Právě te  máte tu nejlepší příležitost 
zjistit, co může Tracer 900 udělat pro vás. 

Tento maximálně výkonný motocykl se sportovním srdcem a duší cestovatele byl 
navržen tak, abyste si každou svou jízdu na jakoukoli vzdálenost mohli užít naplno. 
A pokaždé vám dopřeje víc emocí.  

Stačí jediná jízda na modelu Tracer 900 a dostane vás svou nakažlivou kombinaci 
lineárního točivého momentu, mimořádné obratnosti a výjimečného pohodlí. Jak 
je v kategorii sportovně cestovních motocyklů zvykem. Na všechno vám bude 
stačit tenhle jediný motocykl. 

T íválcov  motor o ob em  7 ccm 
s v sok m to v m momentem
Srdcem modelu Tracer 900 je tříválcový motor 
o objemu 847 ccm, který dodává lineární točivý 
moment už od nízkých otáček a poskytuje 
velký výkon při vysokých otáčkách. Kompaktní, 
lehký motor vybavený kovanými písty a válci 
s posunutým uspořádáním je připraven vrátit 
vašim zážitkům na dvou kolech vášeň a emoce.

Pokro l  elektron ck  í ení
K dosažení požadovaného jízdního projevu za 
různých podmínek můžete vybrat některý ze tří 
jízdních režimů systému D-MODE. Systém řízení 
trakce TCS  s možností přepínání 3 režimů vám 
poskytne větší jistotu na kluzkém povrchu, systém 
ABS zabraňuje nežádoucímu zablokování kol při 
brzdění. A díky předem připravené kabeláži lze 
snadno instalovat volitelný systém rychlořazení.

í dní kom ort a oc rana prot  větr
Ať už na modelu Tracer 900 vyrazíte na úchvatnou 
jízdu do hor nebo se na něm chystáte na dlouhou 
cestu, můžete se spolehnout na vysokou úroveň 
pohodlí a ochrany. Velký štít a kompaktní řídítka 
zajišťují lepší ochranu horní části těla před větrem. 
Ergonomicky tvarované sedlo, stupačky a madla 
pro spolujezdce jsou zárukou, že každá jízda bude 
nyní ještě zábavnější.

nam ck  v soce kval tní des n 
kapotá e
Dynamický design kapotáže velmi oblíbeného 
sportovně cestovního motocyklu Tracer 900 
kombinuje agresivní sportovní charakter 
s vynikající ochranou před větrem a vlivy počasí 
a dodává mu prestižní vzhled. Vysoce kvalitní 
panely kapotáže plynule navazují na krásně 
tvarovanou palivovou nádrž. Díky tomuto 
plně integrovanému vzhledu vznikl jeden 
z nejžádanějších motocyklů ve své třídě.

259 990 Kč

con Grey

Tech Black

Tracer 900
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Kompletní výfukový systém
90798-32801-00

Držák registrační značky
B5C-H4550-00-00

Nízké sedlo jezdce
B5C-F4710-A0-00

Pohodlné sedlo pro spolujezdce
B5C-F4750-B0-00

Mimořádně pohodlné sedlo jezdce
B5C-F4710-B0-00

Pohodlné vyhřívané sedlo
B5C-F4710-C0-00

Vysoký štít
B5C-F83J0-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

Barevné panely víka pro 50l horní 
box City
34B-F843F-0F-00

Měkké boční brašny ABS
2PP-FS0SC-00-00

Systém držáků měkkých bočních 
brašen ABS
B5C-F8423-00-00

Vnitřní brašna – boční kufr City
1MC-INBAG-CC-00

Boční brašny Touring 20 l – pravá 
strana
BC6-F0753-1R-02

Boční brašny Touring 20 l – levá 
strana
BC6-F0753-1L-02

Barevné panely víka pro 39l horní 
box City
52S-F842M-00-00

Sada zámků pro boční brašny a 
horní box Touring
5P5-28406-01-00

Spojková páčka Billet
2PP-F3912-00-00

Víko nádrže motorového oleje 
Billet
2PP-FE0LC-00-00

Držáky řídítek Billet
2PP-FHBRS-00-00

Kryt zadního hlavního válce Billet
B67-FBFLC-00-00

Kryt řetězového kola Billet
BS2-FFSPC-01-00

Sada cestovních stupaček pro 
jezdce Billet
2PP-FRFPG-00-00

Přídavný výstup 12 V DC
2PP-855A0-00-00

Brzdová páčka Billet
2PP-F3922-00-00

Tracer 00 Příslušenství
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 N KEN nabízí intenzivní pocit přilnavosti přední části s vynikající ovladatelností a 
u každého jezdce navozuje pocit důvěry. A jeho schopnosti efektivně projíždět i ty 
nejnáročnější zatáčky uvěříte, jen když si ho vyzkoušíte.

Nyní Yamaha přenáší tuto troufalou neotřelou koncepci do nové oblasti. Tak 
vznikl model N KEN GT. Tento špičkový sportovně cestovní motocykl se zvýšenou 
ochranou proti větru díky vyššímu štítu a s pohodlným sedlem, bočními kufry, 
vyhřívání rukojetí a dalšími prvky vám poskytují schopnost zvládnout i ty 
nejnáročnější silniční podmínky, a přitom zůstat v pohodlí v nepříznivém počasí.

Tato nová generace sportovně cestovního motocyklu se hodí na klikaté silnice, 
cesty na dlouhé vzdálenosti nebo víkendové výlety a vždy vám zaručí špičkové 
pohodlí s prvotřídním ovládáním a maximální zábavu v každém ročním období. 

 Sportovně cestovní motoc kl s plno  
v bavo  v odn  do ka d o po así 
 Cestovní technické parametry motocyklu N KEN 
GT zahrnují vysoký štít, boční kufry a základnu 
zadního nosiče s rukojeťmi pro spolujezdce, 
k tomu vyhřívání rukojetí a pohodlné sedlo spolu 
s hlavním stojanem a další napájecí zásuvkou. 
Tento radikální sportovně cestovní motocykl 
se třemi koly je díky vysoké úrovni pohodlí a 
funkčnosti připraven na celoroční zábavu bez 
ohledu na počasí. 

 br dní rám 
 K dosažení hbitosti sportovního motocyklu 
spolu s cestovním komfortem doprovázenými 
sebejistými jízdními vlastnostmi v zatáčkách 
byl použit speciálně vyvinutý hybridní rám. 
Na hlavu řízení z ocelového odlitku navazuje 
pomocí ocelových trubek část s čepem kyvné 
vidlice z hliníkového odlitku. Celek pak poskytuje 
požadovanou míru pevnosti, tuhosti i pružnosti 
přesně tam, kde je třeba. 

 Velk  el náklon  st p  
 Technicky vyspělá přední část je vybavená 
dvěma 15palcovými koly se speciálně vyvinutými 
pneumatikami 120 70R15, které se vyznačují 
velkou mírou přilnavosti poskytující jistější 
pocit při brzdění a zatáčení – po celý rok. 
Společně s rozchodem 410 mm umožňuje 
tato propracovaná konstrukce přední části 
vícekolového podvozku LMW náklon ve velkém 
úhlu až 45 stupňů, a dokáže vám tak nabídnout 
výjimečný projev v zatáčkách. 

 ean n  m lt  eel W  tec nolo  
 Vyspělá konstrukce vícekolového podvozku 
s náklonem LMW  motocyklu N KEN GT přináší 
dokonalý pocit jistoty při průjezdu zatáček, 
kterému se naprosto nic nevyrovná. Jedinečné 
konstrukční řešení značky Yamaha vycházející 
z Ackermannovy podmínky sestává z paralelních 
čtyřúhelníkových ramen a konzolově zavěšeného 
teleskopického odpružení. Nabízí vyšší pocit 
stability a záběru při zatáčení na celé řadě 
povrchů v různých podmínkách. 

 N KEN GT je originální motocykl Yamaha doplněný originálním příslušenstvím Yamaha – polotuhými 25litrovými bočními kufry z ABS se vzpěrami, které osazují autorizovaní prodejci Yamaha. 

404 990 Kč

 Tech Black 

 Phantom Blue  Nimbus Grey 

 NIKEN GT 
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379 990 Kč

Převratný motocykl N KEN se stane součástí vaší budoucnosti. A je připraven 
představit vám naprosto jiný aspekt jízdních vlastností.

Revoluční a všestranný tříkolový motocykl vybavený naší jedinečnou technologií 
vícekolového podvozku s náklonem LMW  přináší naprosto odlišný vzhled a jízdní 
projev. Na silnicích plných serpentin je jako doma. N KEN je vpředu vybavený 
dvěma koly umožňujícími náklon a nabízí tak pocit lepší přilnavosti a sebejistý 
průjezd zatáček.

Díky svému výraznému, futuristickému designu kapotáže působí N KEN skutečně 
impozantně. Jeho tříválcový motor s vysokým točivým momentem o objemu 
847 ccm ve spojení s lehkým hybridním rámem zaručují při jízdách na dlouhé 
vzdálenosti úchvatný sportovní výkon a pohodlné cestování. Užívejte si revoluci.

Technologie vícekolového podvozku 
s náklonem W  ean n  lt  W eel
Vyspělá konstrukce vícekolového podvozku 
s náklonem LMW  motocyklu N KEN přináší 
dokonalý pocit jistoty při průjezdu zatáček. 
Jedinečné konstrukční řešení značky Yamaha 
vycházející z Ackermannovy podmínky sestává 
z paralelních čtyřúhelníkových ramen a konzolově 
zavěšeného teleskopického odpružení. Nabízí 
vyšší pocit stability a záběru při zatáčení na celé 
řadě povrchů v různých podmínkách.

T íválcov  motor CP  o ob em  7 ccm
Tříválec se zdvihovým objemem 847 ccm oplývající 
točivým momentem byl pro N KEN vytvořen na 
základě mimořádně úspěšné konstrukce použité 
u modelů Yamaha MT-09 a Tracer 900. Bylo 
použito speciální nastavení vstřikování paliva 
k dosahování vysokých výkonů na silnicích plných 
zatáček a v náročných jízdních situacích. A rovněž 
speciální konstrukce klikového hřídele, která 
přináší skvělou odezvu při jízdě a plynulé rozjezdy.

br dní rám
K dosažení přirozeného pocitu při řízení 
a současně hbitosti sportovního motocyklu 
doprovázené sebejistými jízdními vlastnostmi 
v zatáčkách byl použit speciálně vyvinutý hybridní 
rám. Na hlavu řízení z ocelového odlitku navazuje 
pomocí ocelových trubek část s čepem kyvné 
vidlice z hliníkového odlitku. Celek pak poskytuje 
požadovanou míru pevnosti, tuhosti i pružnosti 
přesně tam, kde je třeba.

V ra n  t r st ck  des n
Díky dvěma předním kolům umožňujícím náklon, 
dvoutrubkové přední vidlici upside down a široké 
konstrukci se N KEN vyznačuje impozantním 
vzhledem, který odráží jeho revoluční jízdní 
projev. Robustní, atletický design zahrnuje 
kapotáž se dvěma futuristickými světlomety 
a integrovanou palivovou nádrž, které společně 
tvoří výraznou a jedinečnou siluetu.

Graphite

N
IK

E
N

NIKEN

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   21 31.03.2020   15:53:10



 

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   22 31.03.2020   15:53:10



 

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   23 31.03.2020   15:53:10



 

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   24 31.03.2020   15:53:11



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Full Exhaust System
90798-33001-00

Designové sportovní sedlo 
BD5-247C0-00-00

Pohodlné vyhřívané designové 
sedlo
BD5-F47C0-A0-00

Vysoký štít
BD5-F83J0-00-00

Sada pro snížení odpružení
BD5-FLSUS-00-00

Držák registrační značky
BD5-FLWLP-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Upevňovací deska pro horní boxy 
City
BV1-F84X0-00-00

Víko nádrže motorového oleje 
Billet
2PP-FE0LC-00-00

Koncovky řídítek Billet
B67-FHBED-00-00

Sada stupaček Billet pro 
spolujezdce
BK6-FPPEG-00-00

Kryt nádobky brzdové kapaliny 
Billet
B34-FBFLC-10-00

Brzdová páčka Billet
1RC-F3922-10-00

Spojková páčka Billet
B67-F3912-00-00

Háky pro zadní stojan Billet
2CR-F71A0-00-00

Kryt řetězu 
BD5-FCHNC-00-00

Zakázkové stupačky řidiče
1WS-F2741-00-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1WS-F2743-00-00

Chrániče přední vidlice
BD5-251B0-00-00

Držák zařízení GPS
BD5-F34A0-00-00

Kryt chladiče
BD5-FRADC-00-00

Stupačky pro řidiče z hliníku billet
BK6-FRPEG-00-00

Napínač řetězu
B67-FCHAD-00-00

 T Příslušenství
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519 990 Kč

Legendární model FJR1300 navždy změnil svět sportovně cestovních motocyklů. A 
k oslavě dvou desetiletí na špici společnost Yamaha představuje model FJR1300AS 
Ultimate Edition. Tento výkonný motocykl určený na dlouhé vzdálenosti 
oslavuje legendární status FJR nejvyššími technickými parametry a prvotřídním 
provedením.

Jako zvláštní pocta této éře a ukázka ocenění Yamahy věrným zákazníkům FJR 
je verze Ultimate Edition provedena v černé a zlaté barvě – a je vybavena řadou 
exkluzivních položek včetně vysokého štítu, de ektorů a odolných bočních kufrů s 
černým chromovým pásem.

Vynikající motor o objemu 1 298 ccm zahrnuje pokročilou elektroniku, která vám 
poskytuje dokonalou kontrolu v různých podmínkách – a díky systému řazení bez 
spojky a elektronicky nastavitelnému odpružení s vidlicí upside down je model 
FJR1300AS Ultimate Edition de nitivním sportovně cestovním motocyklem.

Exkluzivní model Ultimate Edition
Jen málo motocyklů mělo takový vliv na svět 
sportovně cestovních motocyklů jako model 
FJR1300. Po dvě desetiletí byl mnohými 
považován za jasnou volbu na překonávání 
dlouhých vzdáleností ve vysokých rychlostech. 
Nyní vám prémiový model FJR1300AS Ultimate 
Edition dává šanci vzdát hold jednomu z 
nejoblíbenějších velkoobjemových motocyklů naší 
doby.

adov  t válec o ob em  9 ccm 
s tec nolo í CC T
Pokročilý výkonný 16ventilový řadový čtyřválec 
o objemu 1 298 ccm vybavený technologií YCC-T 
procesorem řízená škrticí klapka Yamaha  

zajišťuje vynikající sportovní výkon. Jeho vysoký 
točivý moment umožňuje silnou akceleraci při 
všech rychlostních stupních a působivý špičkový 
výkon vám umožní zdolat ohromné vzdálenosti, 
aniž byste se příliš namáhali.

a ení r c lostníc  st p  be  spo k  
CC S a est st p ová p evodovka

Systém procesorem řízeného řazení Yamaha 
YCC-S  vám umožňuje měnit rychlostní stupeň u 

6stupňové převodovky levou nohou nebo rukou, 
aniž byste se dotýkali spojkové páky. A protože je 
tento systém také rychlý a vyznačuje se snadnou 
obsluhou, snižuje únavu na dlouhých cestách. 
A Režim zastavení  automaticky podřadí na 1. 
rychlostní stupeň, když zastavíte.

Pr m ov  tec n ck  parametr  a 
povrc ová prava v ern lat  barvě
Jako oslavu 20 let na vrcholu řady Sport Touring 
společnost Yamaha vytvořila tento speciální 
model se špičkovou výbavou. Prémiový povrch 
v černé zlaté barvě vzdává hold legendárnímu 
stavu. Mezi exkluzivní položky patří černé sedlo se 
zlatým prošíváním a logem FJR, stejně jako vysoký 
štít, de ektory a zlatá kola.

Midnight Black
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FJR1300AS Ultimate Edition
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V roce 2001 přinesl model FJR1300 nové úrovně výkonu a schopností do světa 
sportovně cestovních motocyklů. Jako znamení dvou desetiletí úspěchu vytvořila 
Yamaha exkluzivní novou verzi modelu FJR1300AE Ultimate Edition. Díky 
prémiovým technickým parametrům a nadčasovému černo-zlatému provedení 
oslavuje model FJR svůj stav legendy.

Klasická černá kapotáž a zlatá kola podtrhují jeho postavení jako jednoho 
z nejexkluzivnějších sportovně cestovních motocyklů Yamaha – a díky řadě 
speciálních cestovních funkcí včetně nového sedla, vysokého štítu, de ektorů a 
odolných bočních kufrů je model FJR1300AE Ultimate Edition připraven jet tak 
daleko, jak chcete.

Vynikající motor o objemu 1 298 ccm je vybaven so stikovanou elektronikou, 
která vám dává dokonalou kontrolu v různých podmínkách – a díky elektronicky 
nastavitelnému odpružení a vidlici upside down nabízí model FJR1300AE Ultimate 
Edition bezkonkurenční pohodlí i na té nejdelší cestě.

Exkluzivní model Ultimate Edition
Díky schopnosti překonat obrovské vzdálenosti 
vysokou rychlostí otevřel model FJR1300 zcela 
nový svět jezdcům, kteří chtěli cestovní schopnosti 
se sportovním výkonem. Nová verze modelu 
FJR1300AE Ultimate Edition s nejpůsobivějšími 
technickými parametry představuje nejlepší poctu 
jednomu z nejoblíbenějších sportovně cestovních 
motocyklů.

adov  t válec o ob em  9 ccm 
s tec nolo í CC T
Pokročilý výkonný 16ventilový řadový čtyřválec 
o objemu 1 298 ccm vybavený technologií YCC-T 
procesorem řízená škrticí klapka Yamaha  

zajišťuje vynikající sportovní výkon. Jeho vysoký 
točivý moment umožňuje silnou akceleraci při 
všech rychlostních stupních a působivý špičkový 
výkon vám bez velké námahy umožní zdolat 
ohromné vzdálenosti.

Elektron ck  nastav teln  odpr ení 
a v dl ce ps de do n
Model FJR1300AE Ultimate Edition je vybaven 
technicky vyspělou přední vidlicí upside down, 
která tvoří nedílnou součást so stikovaného 
systému elektronicky nastavitelného odpružení. 
Pokročilou vidlici lze elektronicky nastavit 
společně se zadním tlumičem tak, aby vyhovovaly 
různému zatížení a jízdním podmínkám a umožní 
vám vyladit svůj systém během několika sekund.

Pr m ov  tec n ck  parametr  a 
povrc ová prava v ern lat  barvě
Jako oslavu 20 let na vrcholu řady Sport Touring 
společnost Yamaha vytvořila tento speciální 
model se špičkovou výbavou. Prémiový povrch 
v černé zlaté barvě vzdává hold legendárnímu 
stavu. Mezi exkluzivní položky patří černé sedlo se 
zlatým prošíváním a logem FJR, stejně jako vysoký 
štít, de ektory a zlatá kola.

489 990 Kč

Midnight Black

FJR1300AE Ultimate Edition
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509 990 Kč

Velmi pokročilý model FJR1300AS je naprosto jedinečný. To, co jej odlišuje, je 
elektronický systém řazení rychlostních stupňů bez spojky, který umožňuje 
přeřadit rychlost levou nohou nebo palcem, bez použití spojkové páčky. To 
znamená méně námahy a více potěšení při každé jízdě.

Tento propracovaný motocykl pro dlouhé vzdálenosti je vybaven elektronicky 
nastavitelným systémem odpružení a USD vidlicí. Umožňuje upravit nastavení 
předpětí a tlumení podle předpokládaného zatížení a podle vašich preferencí.

Model FJR1300AS s výkonným motorem o objemu 1 298 ccm, hliníkovým rámem, 
šestistupňovou převodovkou, systémem tempomatu a řízením trakce je připraven 
zavézt vás až na konec světa.

est st p ová p evodovka
Model FJR1300AS je vybaven šestistupňovou 
převodovkou, která jezdci umožňuje optimálně 
využívat přebytky točivého momentu 
k mimořádně rychlé akceleraci – 6. rychlostní 
stupeň pak zajišťuje nižší otáčky při vysokých 
cestovních rychlostech. V kombinaci se systémem 
YCC-S pro řazení rychlostních stupňů bez spojky 
umožňuje rychlou, efektivní a zábavnou jízdu na 
jakoukoli vzdálenost.

ompletní E  osvětlení e doplněno 
světl  pro p svěcování do atá ek
Dva samostatné světlomety jsou vybaveny 
čtyřmi kompaktními a výkonnými osvětlovacími 
jednotkami s technologií LED. Obrysová světla 
LED a sestava zadních světel LED podtrhují 
špičkové technické parametry motocyklu FJR. 
A díky adaptivním světlům pro přisvěcování 
do zatáček, která se rozsvěcují při náklonu 
motocyklu, představuje model FJR1300AE jeden 
z nejlépe vybavených motocyklů ve své třídě.

a ení r c lostníc  st p  be  spo k
Model FJR1300AS se odlišuje jedinečným 
systémem procesorem řízeného řazení 
společnosti Yamaha YCC-S  umožňuje přeřadit 
rychlost levou nohou nebo palcem, aniž byste se 
dotkli spojkové páčky. A protože je tento systém 
také rychlý a vyznačuje se snadnou obsluhou, 
snižuje únavu na dlouhých cestách. A  režim 
zastavení  automaticky přeřadí na 1. rychlostní 
stupeň, jakmile zastavíte.

V soce v konn  adov  t válec 
o ob em  9 ccm
Pokročilý výkonný řadový čtyřválec vybavený 
technologií YCC-T procesorem řízená škrticí 
klapka Yamaha  zajišťuje vynikající sportovní 
výkon. Jeho vysoký točivý moment poskytuje 
mohutnou akceleraci na všechny převodové 
stupně a působivý špičkový výkon vám umožní 
zdolat velké vzdálenosti, aniž byste se příliš 
namáhali.

FJR1300AS je původní motocykl Yamaha vybavený balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje kufry o objemu 30l v barvě motocyklu, prodávaný autorizovanými dealery Yamaha.
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Model FJR1300AE, vybavený elektronicky nastavitelným systémem odpružení 
a obrácenou vidlicí, je zárukou prvotřídní jízdy. Jeho šestistupňová převodovka 
zajišťuje rychlou akceleraci a pohodlné cestování vysokou rychlostí. 
Antihoppingová spojka A S  zaručuje plynulejší podřazování.

Pokročilý systém odpružení vám umožní přizpůsobit výkon tak, aby vyhovoval 
požadavkům povrchu vozovky i zatížení. K dispozici jsou čtyři hlavní nastavení a tři 
nastavení tlumení, takže máte jistotu, že vám model FJR1300AE za všech okolností 
nabídne ty nejlepší možné jízdní vlastnosti.

Na tomto dynamickém sportovně cestovním motocyklu, opatřeném předními 
a zadními světly LED doplněnými světly pro přisvěcování do zatáček, která reagují 
na úhel náklonu, budete chtít jet stále dál a dál.

Elektronicky nastavitelný systém 
odpr ení
Model FJR1300AE je vybaven elektronicky 
nastavitelným systémem odpružení Yamaha 
a obrácenou přední vidlicí. Můžete si vybrat 
z následujících nastavení odpružení  Jezdec , 
Jezdec   zavazadlo , Jezdec   spolujezdec  

nebo Jezdec   spolujezdec   zavazadlo . 
Systém rovněž nabízí možnost vybrat si pro 
každé nastavení mezi měkkým , standardním  
a  tvrdým  odpružením. Celkově lze tedy vybírat 
z dvanácti nastavení odpružení.

Ve kerá světla E  doplněná světl  pro 
p svěcování do atá ek
Dva samostatné světlomety jsou vybaveny 
čtyřmi kompaktními a výkonnými osvětlovacími 
jednotkami s technologií LED. Obrysová světla 
LED a sestava zadních světel LED podtrhují 
špičkové technické parametry motocyklu FJR. 
A díky vpředu umístěným adaptivním světlům 
pro přisvěcování do zatáček, která se rozsvěcují 
při náklonu motocyklu, představuje model 
FJR1300AE jeden z nejlépe vybavených motocyklů 
ve své třídě.

est st p ová p evodovka s as sten ní 
ant opp n ovo  kl no  spo ko
Model FJR1300AE je 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 plynulému 
řazení dolů a zábavnému projíždění zatáček pak 
přispívá asistenční antihoppingová kluzná spojka 
A S  ve standardní výbavě.

adov  t válec o ob em  9 ccm
Technicky vyspělý motor vybavený systémem 
elektronického ovládání škrticí klapky Yamaha 
nabízí plynulý výkon, dynamické sportovní 
jízdní vlastnosti spolu s nízkou spotřebou paliva 
a vysoký točivý moment spolu s působivými 
maximálními otáčkami. Ani nepostřehnete, jak 
vám budou kilometry mizet pod koly.

FJR1300AE je původní motocykl Yamaha vybavený balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje kufry o objemu 30l v barvě motocyklu, prodávaný autorizovanými dealery Yamaha.

479 990 Kč

Phantom Blue

Tech Graphite

FJR1300AE

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   32 31.03.2020   15:53:33



 

 ne n ící 
r ru ství

FJ
R

13
0

0
A

E

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   33 31.03.2020   15:53:33



 

 ne n ící 
r ru ství

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   34 31.03.2020   15:53:33



 

399 990 Kč

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.

est st p ová p evodovka s as sten ní 
ant opp n ovo  kl no  spo ko
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 .

m sln  tro díln  p ístro ov  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.

Světlomet a adní světlo E
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.

V soce v konn  adov  t válec 
o ob em  9 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.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Nasazovací tlumič výfuku 
z nerezové oceli
90798-33500-00

Mimořádně pohodlné sedlo 
spolujezdce
1MC-F47E0-80-00

Mimořádně pohodlné sedlo jezdce
1MC-F47C0-80-00

Vysoké sklo pro model FJR
1MC-F83J0-00-00

50l horní box Touring
1MC-F84A8-10-00

Vnitřní zavazadlo do 50l horního 
boxu Touring pro model FJR
1MC- NBAG-TC-00

Opěrka spolujezdce pro horní boxy 
Touring
5JW-W0772-00-00

30L Side Case Touring - Right Side
1MC-F846D-80-00

30L Side Case Touring - Left Side
1MC-F846C-80-00

Vnitřní tašky do bočních brašen 
pro model FJR
1MC-INBAG-SC-00

Sada gumového držáku boční 
brašny
5VS-W9753-00-00

Zámek pro boční brašny a horní 
box Touring
5P5-28406-09-00

Boční brašny Touring 20 l – pravá 
strana
BC6-F0753-1R-02

Boční brašny Touring 20 l – levá 
strana
BC6-F0753-1L-02

TANK BAG FJR TOUR SET
1MC-TANKB-TR-10

Sada zámků pro boční brašny a 
horní box Touring
5P5-28406-01-00

Brašna na zadní sedlo
YME-REARB-AG-00

Kryty nohou pro model FJR
1MC-283S0-20-00

Ochranná nálepka na nádrž pro 
model FJR
1MC-TANKP-AD-00

Chrániče rámu pro model FJR
1MC-211D0-00-00

Držák zařízení GPS pro model FJR
1MC-GPSMT-00-10

Držák zařízení GPS pro model FJR
02B-GPSMT-00-00

Vnitřní brašna – boční kufr City
1MC-INBAG-CC-00

Zadní nosič
1MC-248D0-00-00

00  lt ate t n Příslušenství
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  Speci cations are subject to change without notice, in accordance with national regulations and legislation.

Technické údaje

Tracer 700 Tracer 900 GT Tracer 900

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 2válcový, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC

Zdvihový objem 689cc 847 cm 847 cm

Vrtání x zdvih 80.0 x 68.6 78.0 x 59.1 78.0 x 59.1

Kompresní poměr 11.5  1 11.5  1 11.5  1

Maximální výkon 54,00 kW při 8 750 ot. min. 84.6kW 115PS   10,000 rpm 84.6kW 115PS   10,000 rpm

Maximální točivý moment 68.0Nm 6.93kg-m   6,500 rpm 87.5Nm 8.9kg-m   8,500 rpm 87.5Nm 8.9kg-m   8,500 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TC TC TC

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod etěz etěz etěz

Spotřeba paliva 4.3l 100km 5.5l 100km 5.5l 100km

CO2 emise 100g km 127g km 127g km

Karburátor Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Podvozek
Rám Diamond Diamond Diamond

Úhel sklonu 24.8 24 24

Stopa 90mm 100mm 100mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kloubové odpružení , kyvná vidlice kyvná vidlice, kloubové odpružení kloubové odpružení , kyvná vidlice

Přední zdvih 130 mm 137 mm 137 mm

Zadní zdvih 142 mm 142 mm 142 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, 282 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 298 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 245 mm Hydraulická jednokotoučová, 245 mm Hydraulická jednokotoučová, 245 mm

Přední pneumatika 120 70 R17 M C 58W tubeless 120 70ZR17M C 58W 120 70ZR17M C 58W

Zadní pneumatika 180 55 R17 M C 73W tubeless 180 55ZR17M C 73W 180 55ZR17M C 73W

r
Celková délka 2140 mm 2,160 mm 2,160 mm

Celková šířka 806 mm 850 mm 850 mm

Celková výška 1290 mm 1,375 mm max 1,430 mm 1,375 mm max 1,430 mm

Výška sedla 835 mm 850 mm max 865 mm 850 mm max 865 mm

Rozvor kol 1460 mm 1,500 mm 1,500 mm

Minimální světlá výška 140 mm 135 mm 135 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 196 kg 215 kg side cases  brackets  12kg 214 kg

Kapacita palivové nádrže 17.0L 18L 18L

Kapacita olejové nádrže 3.0L 3.4L 3.4L
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NIKEN GT NIKEN FJR1300AS Ultimate Edition

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, paralelní čtyřválec 

s náklonem dopředu, DOHC

Zdvihový objem 847 cm 847 cm 1,298cc

Vrtání x zdvih 78.0 x 59.1 78.0 x 59.1 79.0 x 66.2

Kompresní poměr 11.5  1 11.5  1 10.8  1

Maximální výkon 84.6kW 115.0PS   10,000 rpm 84.6kW 115.0PS   10,000 rpm 107.5kW 146.2PS   8,000 rpm

Maximální točivý moment 87.5Nm 8.9kgf m   8,500 rpm 87.5Nm 8.9kgf m   8,500 rpm 138.0Nm 14.1kg-m   7,000 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Systém zapalování TC TC TC

Systém startování TC n a Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod etěz etěz Kardan

Fuel consumption 5.8L 100km n a 6.2l 100km

CO2 emission 135g km n a 140g km

Karburátor Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Podvozek
Rám Diamond Diamond Hliník, Tvar diamantu

Úhel sklonu 20 20 26

Stopa 74mm 74mm 109mm

Systém předního odpružení Dva upside down teleskopické tlumiče Dva upside down teleskopické tlumiče Upside-down telescopic fork, 48mm trubka, nastavitelné předtí-
žení, komprese a tlumení odskoků

Systém zadního odpružení kloubové odpružení kloubové odpružení kloubové odpružení , kyvná vidlice

Přední zdvih 110 mm 110 mm 135 mm

Zadní zdvih 125 mm 125 mm 125 mm

Přední brzda Dvojité hydraulické brzdy, 298 mm Dvojité hydraulické brzdy, 298 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 320 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 282 mm Hydraulická jednokotoučová, 282 mm Hydraulická jednokotoučová, 282 mm

Přední pneumatika 120 70 R 15 120 70 R 15 120 70 ZR17M C 58W

Zadní pneumatika 190 55 R 17 190 55 R 17 180 55 ZR17M C 73W

r
Celková délka 2,150 mm 2,150 mm 2,230 mm

Celková šířka 885 mm 885 mm 750 mm

Celková výška 1,250 mm 1,250 mm 1,325 1,455 mm

Výška sedla 820 mm 820 mm 805 825 mm

Rozvor kol 1,510 mm 1,510 mm 1,545 mm

Minimální světlá výška 150 mm 150 mm 125 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 267 kg 263 kg 296 kg

Kapacita palivové nádrže 18L 18L 25Litry

Kapacita olejové nádrže 3.4L 3.4L 4.9litry
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

Technické údaje

FJR1300AE Ultimate Edition FJR1300AS FJR1300AE

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, paralelní čtyřválec 

s náklonem dopředu, DOHC
kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, paralelní čtyřválec 

s náklonem dopředu, DOHC
kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, paralelní čtyřválec 

s náklonem dopředu, DOHC

Zdvihový objem 1,298cc 1,298cc 1,298cc

Vrtání x zdvih 79.0 x 66.2 79.0 x 66.2 79.0 x 66.2

Kompresní poměr 10.8  1 10.8  1 10.8  1

Maximální výkon 107.5kW 146.2PS   8,000 rpm 107.5kW 146.2PS   8,000 rpm 107.5kW 146.2PS   8,000 rpm

Maximální točivý moment 138.0Nm 14.1kg-m   7,000 rpm 138.0Nm 14.1kg-m   7,000 rpm 138.0Nm 14.1kg-m   7,000 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

Systém zapalování TC TC TC

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Kardan Kardan Kardan

Spotřeba paliva 6.2l 100km 6.2l 100km 6.2l 100km

CO2 emise 140g km 140g km 140g km

Karburátor Vstřikování paliva Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Podvozek
Rám Hliník, Tvar diamantu Hliník, Tvar diamantu Hliník, Tvar diamantu

Úhel sklonu 26 26 26

Stopa 109mm 109mm 109mm

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, 48mm Upside-down telescopic fork, 48mm trubka, nastavitelné předtí-
žení, komprese a tlumení odskoků

Upside-down telescopic fork, 48mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, kloubové odpružení kyvná vidlice, kloubové odpružení kloubové odpružení , kyvná vidlice

Přední zdvih 135 mm 135 mm 135 mm

Zadní zdvih 125 mm 125 mm 125 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, 320 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 320 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, 320 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, 282 mm Hydraulická jednokotoučová, 282 mm Hydraulická jednokotoučová, 282 mm

Přední pneumatika 120 70 ZR17M C 58W 120 70 ZR17M C 58W 120 70 ZR17M C 58W

Zadní pneumatika 180 55 ZR17M C 73W 180 55 ZR17M C 73W 180 55 ZR17M C 73W

r
Celková délka 2,230 mm 2,230 mm 2,230 mm

Celková šířka 750 mm 750 mm 750 mm

Celková výška 1,325 1,455 mm 1,325 1,455 mm 1,325 1,455 mm

Výška sedla 805 825 mm 805 825 mm 805 825 mm

Rozvor kol 1,545 mm 1,545 mm 1,545 mm

Minimální světlá výška 125 mm 125 mm 125 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 292 kg 296 kg 292 kg

Kapacita palivové nádrže 25Litry 25Litry 25Litry

Kapacita olejové nádrže 4.9litry 4.9litry 4.9litry
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esta a r ru ství  
a ín  r v  ta

Každý v sobě máme smysl pro dobrodružství a 
touhu zjistit, co čeká za obzorem. A právě díky 
této vrozené touze po objevování neexistuje 
žádná hranice, čeho lze dosáhnout a jak 
daleko se vydat.

S komplexní řadou produktů značky Yamaha 
si můžete užívat a sdílet pestrou škálu 
plnohodnotných zážitků na zemi, na vodě 
nebo na sněhu. Abychom vám pomohli odhalit, 
co rozbuší vaše srdce, společnost Yamaha 
založila specializovaný portál dobrodružných 
podniků, který vám nabídne přístup do nového 
světa plného úžasných, neočekávaných a 
radostných zážitků.

Destination Yamaha Motor je globální online 
platforma pro cestovatele, která každému, 
kdo hledá vzrušení, rozpumpuje adrenalin a 
umožní získat nové zážitky, jež vydrží napořád. 
Díky spolupráci s prověřenými partnery 
v oblasti cestovního ruchu nabízí projekt 
Destination Yamaha Motor možnost vyhledat 
online dokonalé dobrodružství pro jízdu na 
motocyklu, čtyřkolce, na lodi či sněžném 
skútru.

Platforma nabízí skutečně rozmanitý 
výběr cestovních zážitků. Získáte zde nové 
zkušenosti, které vám rozšíří horizonty a 
donutí vás překonávat sám sebe. Můžete se 
spolehnout, že platforma Destination Yamaha 
Motor prověřila a schválila opravdu každého 
poskytovatele, takže svou rezervaci můžete 
odeslat s naprostou důvěrou. Navštivte 
stránky https destination-yamaha-motor.eu  
a vneste s námi vzrušení do své budoucnosti.
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Get it on

 S bezplatnou aplikací 
ara e s  ete 

v tv ř t sv u v sn n u 
sbírku 

 Aplikace MyGarage nabízí nejlepší nástroj k 
sestavení vlastní vysněné sbírky motocyklů 
Yamaha – a to zcela zdarma  Stáhněte si 
aplikaci a můžete začít vytvářet svůj vlastní 
osobní stroj Yamaha.

V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo 
odebírat širokou škálu originálních volitelných 
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl z 
libovolného úhlu. Když máte svoje vysněné 
motocykly hotové, můžete je uložit a sdílet s 
přáteli. A když se nakonec rozhodnete, která 
verze je pro vás ta pravá, stačí ji jednoduše 
poslat prodejci, který ji dokáže proměnit v 
realitu. 
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MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Nová aplikace MyRide vyvinutá exkluzivně 
společností Yamaha a dostupná zdarma všem 
jezdcům bez ohledu na značku motocyklu či 
skútru, který vlastní, umožňuje sledování a 
ukládání podrobných údajů o každé jízdě.

Pomocí aplikace Yamaha MyRide máte 
možnost zaznamenávat nejrůznější údaje, 
například úhel náklonu, zrychlování, rychlost, 
nadmořskou výšku či brzdnou sílu. Každá jízda 
vám tak přinese ještě více potěšení.

Kromě možnosti prohlížet a analyzovat vlastní 
jízdní výkon mohou jezdci rovněž sdílet své 
soubory ve formátu GP  GPS Exchange 
Format  s dalšími uživateli aplikace MyRide. 
Jezdci si také mohou ukládat podrobné údaje 
o všech motocyklech, na kterých jeli či které 
testovali – a také se mohou podívat na řadu 
nových tras díky souborům GP  od ostatních 
uživatelů aplikace MyRide.

GP  je formát souboru, který umožňuje poskytovat data GPS 
softwarovým aplikacím, například navigacím nebo prohlížečům 
dat GPS. Lze použít k popisu průjezdních bodů, tratí a tras.
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 u te c tří  lte 
r n l

 Pro zajištění optimálního výkonu a 
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše 
společnost doporučuje používat pouze 
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní 
náhradní díly naší společnosti splňují 
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale 
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. 
Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha si můžete být 
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce 
kvali  kovanými techniky Yamaha s použitím 
originálních náhradních dílů a výrobků 
Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují 
školení v Technické akademii Yamaha, při 
nichž získávají odborné znalosti a detailní 
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš 
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. 
Podrobnější informace si vyžádejte u místního 
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší 
společnosti. 
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Te ut  sl a t ru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše 
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou 
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich 
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu 
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej 
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru 
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a 
pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty 
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš 
motor má potenciál běžet na plný výkon a 
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od 
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost 
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, 
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé 
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro 
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce 
značky Yamaha nebo navštivte naše webové 
stránky.

2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT_1162.indb   51 31.03.2020   15:54:04



 2020_DL1_MC_ST0_CZ-CZ_PRINT 

 www.yamaha-motor.eu/cz Yamaha Motor Europe N.V.
št n  v  es  re u l a

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz 

 Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti 
k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených 

podmínkách. Speci  kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má 
ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha. 

 Sledujte nás  

 Prodejce 
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