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LIFE
esto anie o cestác  ži ota

Cesta je dôležitejšia než cieľ a pri jazde na 
motocykli Yamaha Sport Touring si určite 
nájdete priestor na vychutnanie okamihov v 
prítomnosti i pripomenutie trvalých zážitkov z 
podujatia Roads of Life.

Motocykel Tracer 700 novej generácie 
ponúka kapotáže s úplne novým dizajnom 
a agresívnou novou tvárou i najlepší pomer 
výkonu a hmotnosti vo svojej triede. Skutočne 
sa hodí na každý deň v týždni a vnesie do 
vášho života neobyčajné vzrušenie.  

 
Rýchly, športový a skvelo vyzerajúci 
trojvalcový Tracer 900 s vysokým krútiacim 
momentom je jedným z najzaujímavejších 
športových cestovných motocyklov súčasnosti. 
Vysoko špeci kovaný model Tracer 900GT je 
navyše vybavený bočnými kuframi, turistickým 
plexi štítom a hlavným stojanom, vďaka čomu 
sa ideálne hodí na dlhšie cesty.

Radikálny 3-kolesový model N KEN je 
skonštruovaný tak, aby prevzal velenie 

nad zákrutami a poskytol novú úroveň 
dôvery. A vďaka vyššej úrovni ochrany pred 
poveternostnými podmienkami vám model 
N KEN GT vhodný do každého ročného 
obdobia umožní vychutnať si jazdu zákrutami 
po celý rok.

Nové modely FJR1300AS, AE Ultimate Edition 
a FJR1300AS AE A s exkluzívnou povrchovou 
úpravou a celým radom prémiových funkcií 
predstavujú veľkoleposť tohto kultového 
motocykla.
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Si na rade
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€ 8.090,00

 

Vďaka novej agresívnej prednej časti a oveľa 
výraznejšiemu charakteru prináša nový model 
Tracer 700 vybavenie, ktoré vám pri každej 
jazde zvýši dávku adrenalínu. Po práci alebo 
cez víkendy vás tento dynamický športovo-
cestný motocykel poteší vynikajúcim výkonom a 
svižnou ľahkosťou.

Motor CP2 s technol giou krížového kľukového 
hriadeľa vytvára vlnu lineárneho nárastu 
krútiaceho momentu, ktorá prechádza celým 
rozsahom otáčok a prináša mimoriadnu 
akceleráciu na každom prevodovom stupni. 
Kompaktný podvozok a nastaviteľné odpruženie 
sú navrhnuté tak, aby rýchlo a presne zvládali 
všetky zákruty.

Aerodynamická kapotáž novej generácie s 
duálnymi LED svetlometmi a agresívnymi 
obrysovými svetlami posilňuje moderný 
dizajn a výrazný vzhľad stroja. Vďaka svojej 
ergon mii, ktorá sa prejaví pri jazde na veľké 
vzdialenosti, širším riadidlám a nastaviteľnému 
displeju je tento všestranný nový stroj strednej 
hmotnostnej kateg rie vždy pripravený vyraziť 
na ďalšiu cestu. Nový model Tracer 700  Si na 
rade.
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Nová polokapotáž s agresívnou novou 
prednou časťou
Vďaka svojej agresívnej novej prednej časti a 
prepracovanej kompaktnej kapotáži predstavuje 
nový model Tracer 700 odvážne vyjadrenie, ktoré 
jednoducho nemožno ignorovať  Futuristická 
polokapotáž, ktorá plynule prechádza do krytu 
nádrže, ponúka dostatok ochrany pred vetrom 
a poveternostnými podmienkami a jej moderný 
dizajn podčiarkuje dynamický charakter tohto 
špičkového športovo-cestného stroja.

Najľahší vo svojej triede
Vďaka kompaktnému a ľahkému podvozku s 
dlhou hliníkovou kyvnou vidlicou a rázvoru kolies 
na úrovni 1 460 mm ide o jeden z najsvižnejších 
a najúžasnejších športovo-cestných motocyklov. 
Vďaka najnižšej hmotnosti v danej triede v 
kombinácii so vzrušujúcim charakterom motora 
s vysokým krútiacim momentom dosahuje 
model Tracer 700 ten najlepší pomer výkonu a 
hmotnosti, aby priniesol naozaj vynikajúci zážitok 
z jazdy.

Motor CP2 s lepšou odozvou a vysokým 
krútiacim momentom
Nič iné v tejto triede neprináša taký pocit z jazdy 
ani neznie tak dobre ako pozoruhodný motor 
Yamaha CP2 s objemom 689 cm3. Filozo a 
špičkovej konštrukcie s krížovým uložením 
kľukového hriadeľa vytvára nepravidelnú 
sekvenciu zapaľovania, ktorá poskytuje vysoký 
výkon a lineárny krútiaci moment. Vďaka celému 
radu vylepšení motora, prevodovky a výfuku 
prináša táto mimoriadne citlivá pohonná jednotka 
kompatibilná s normou EU5 ešte športovejšiu a 
vzrušujúcejšiu jazdu.

Dvojité LED reflektory, obrysové svetlá a 
smerovky
Kompaktné duálne LED re ektory vyžarujú 
výrazný svetelný lúč na zaistenie vynikajúceho 
prehľadu pri jazde v noci a novému modelu Tracer 
700 dodávajú aj agresívny, moderný a dynamický 
vzhľad. Na zaistenie dobrej viditeľnosti počas 
dňa je táto nová generácia športovo-cestného 
motocykla vybavená zreteľnými obrysovými LED 
svetlami a kompaktnými LED smerovkami.

Nastaviteľné inovované odpruženie 
predného a zadného kolesa
Nový model Tracer 700 je vybavený modernými 
systémami zavesenia predného a zadného kolesa, 
ktoré vám umožňujú dosiahnuť optimálny jazdný 
výkon v rôznych situáciách. 41 mm kazetové 
vidlice a zadný tlmič sú vybavené nastavovacími 
prvkami predbežného zaťaženia a rozťahovania 
tlmiča, ktoré uľahčujú nastavenie motocykla tak, 
aby vyhovovalo rôznym zaťaženiam, podmienkam 
na ceste a rôznym štýlom jazdy.

Tvarované dvojmiestne sedadlo na 
zaistenie pohodlia jazdca a spolujazdca
Spolu so svojím spolujazdcom sa môžete 
spoľahnúť, že vám nová generácia modelu Tracer 
700 vďaka vylepšenému dizajnu sedadla poskytne 
mimoriadne pohodlnú jazdu. Jednodielne 
dvojmiestne sedadlo s tvarovaným pro lom a 
štýlovými detailmi stehov vylepšuje pôvodné 
možnosti jazdy na veľké vzdialenosti.

Príjemná poloha pri jazde s pohodlnou 
ergonómiou
Nový model Tracer 700 je vybavený o 34 mm 
širšími riadidlami, ktoré sa hodia k novej 
aerodynamickej kapotáži a prinášajú vám lepší 
prehľad pri jazde. Vylepšená ergon mia spolu s 
novým sedadlom zvyšuje pohodlie a ovládateľnosť 
a zdôrazňuje sebavedomý štýl veľkých strojov aj v 
tejto všestrannej strednej hmotnostnej kateg rii.

Aerodynamický štít nastaviteľný jednou 
rukou

týlový a športový nový aerodynamický štít je 
navrhnutý tak, aby umožňoval uvoľnenejšiu a 
príjemnejšiu jazdu tým, že obmedzuje nápor 
vetra na hornú časť tela  a ak potrebujete 
upraviť výšku štítu, možno to urobiť rýchlo a 
ľahko jednou rukou. Na lepšiu ochranu pred 
vetrom a počasím je nový model Tracer 700 
vybavený prepracovanými ochrannými krytmi rúk 
s integrovanými LED smerovkami.
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Balík TRACER 700 Urban

Nič iné vás neprepraví lepšie ako Tracer 700. 
Starostlivo vybrané príslušenstvo balíka 
Yamaha Urban je navrhnuté tak, aby vám 
ešte viac spríjemnilo každodennú jazdu do 
mesta. Balík Tracer 700 Urban sa skladá z USB 
adaptéra, súpravy zadného nosiča, súpravy 
zámkov a 50-litrového vrchného kufra v matnej 
čiernej s čalúnením operadla spolujazdca. 
K dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, 
ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo 
ochotne namontuje na váš motocykel. 

Balík Travel TRACER 700

Vďaka starostlivo vybranému príslušenstvu 
balíka Travel môžete váš motocykel Tracer 
700 pripraviť na akúkoľvek cestu. Balík Travel 
pozostáva z pohodlného sedadla, vysokého 
plexi štítu, adaptéra USB, bočných kufrov so 
mesta, s držiakmi a súpravou zámkov. Poskytne 
vám väčšie pohodlie a praktickosť všade, 
kam pôjdete. K dispozícii u vášho predajcu 
značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne 
príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
motocykel. 

Tracer 700 Doplnky
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Balík TRACER 700 Sport

Ak chcete posunúť svoj motocykel Tracer 700 
na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky 
balíka Yamaha Sport sú tou správnou cestou. 
Balík Sport, ktorý sa skladá z chrániča reťaze, 
úplného krytu chladiča, padacích protektorov 
a krátkeho držiaka poznávacej značky 2. 
generácie, dodáva vášmu motocyklu Tracer 
700 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší pocit. 
K dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, 
ktorý toto kvalitné originálne príslušenstvo 
ochotne namontuje na váš motocykel. 

Balík TRACER 700 Weekender

Vďaka starostlivo vybranému príslušenstvu 
balíka Weekender môžete váš motocykel 
Tracer 700 pripraviť na akúkoľvek cestu. Balík 
Travel sa skladá z vysokého plexi štítu, USB 
adaptéra, nálepky na nádrž, mäkkých bočných 
kufrov z ABS a držiakov bočných kufrov. 
Poskytuje väčšie pohodlie a väčšiu praktickosť, 
kdekoľvek pôjdete. K dispozícii u vášho predajcu 
značky Yamaha, ktorý toto kvalitné originálne 
príslušenstvo ochotne namontuje na váš 
motocykel. 
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Tracer 700 Doplnky

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Akrapovič Full System TRACER 700
90798-33701-00

Pohodlné sedadlo
B4T-F47C0-10-00

Nízke sedadlo
B4T-F47C0-00-00

Turistický plexi štít
B4T-F83J0-00-00

Držiak evidenčného čísla
B4T-F16E0-00-00

Kryt chladiča
B4T-E24D0-00-00

Hlavný stojan pre model TRACER 
700
B4T-F71A0-00-00

50L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Pravý kufor Touring 20L
BC6-F0753-1R-02

Držiaky na 20 l bočné kufre 
Touring
BC6-F84G0-00-00

Držiaky na mäkké bočné kufre 
z materiálu ABS
BC6-F8423-00-00

Opierka spolujazdca pre kufor 
City 39L
37P-F84U0-A0-00

Vnútorná taška pre kufor 39L
YME-BAG39-00-00

Ľavý kufor Touring 20L
BC6-F0753-1L-02

Zadný nosič
BC6-F48D0-00-00

Frézovaná spojková páčka
1RC-F3912-00-00

Frézované stupačky pre 
spolujazdca
BC6-F2743-00-00

Krytka nalievacieho otvora oleja
BC6-F1536-20-00

Chránič reťaze
BC6-F2310-00-00

Padacie protektory
B4C-211D0-00-00

Frézované stupačky pre jazdca 
Touring
2PP-FRFPG-00-00

Frézovaná brzdová páčka
BC6-F3922-00-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-00
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Zosilní zážitok z jazdy 
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€ 11.990,00

 Tracer 900 rozhýbal celý svet motocyklov a okamžite sa zaradil medzi 
najpredávanejšie stroje. Tracer 900 ponúka všetkým jazdcom možnosť užívať 
si podmanivý športový výkon a pohodlie aj pri jazdách na dlhé vzdialenosti. 
Vybudoval si preto pozíciu najzábavnejšieho všestranného a schopného športovo 
cestovného motocykla.

pičkový model Tracer 900GT je vybavený celým radom exkluzívnych prvkov, ktoré 
spríjemňujú jazdu na väčšie vzdialenosti a súčasne zvýrazňujú športový dizajn a 
zvyšujú pohodlie jazdca. Posúva tak úspešný koncept Yamaha na novú úroveň 
cestovania.

Tracer 900GT s rýchloradením, tempomatom, plne nastaviteľným pružením, 
pevnými bočnými kuframi, plnofarebnými prístrojmi TFT a ďalšími prvkami je 
prémiový trojvalcový športovo cestovný motocykel Yamaha.

 riginálne odolné bočné ku re sú v 
štandardnej výbave 
 Tracer 900GT je špičkovo vybavený športovo 
cestovný motocykel, ktorý sa štandardne dodáva 
s rýchlo odnímateľnými 22-litrovými farebne 
zladenými originálnymi pevnými bočnými kuframi. 
Takže keď ráno vstanete a budete chcieť vyraziť, 
Tracer 900GT bude pripravený. 

 azdný kom ort a ochrana proti vetru 
 i už na modeli Tracer 900GT vyrazíte na úchvatnú 
jazdu do hôr alebo sa na ňom chystáte na dlhú 
cestu, môžete sa spoľahnúť na vysokú úroveň 
pohodlia a ochrany. Veľký štít a kompaktné 
riadidlá zabezpečujú lepšiu ochranu hornej 
časti tela pred vetrom. Ergonomicky tvarované 
sedadlo, stupačky a držadlá pre spolujazdca 
sú zárukou, že každá jazda bude odteraz ešte 
zábavnejšia. 

 Dynamický, vysoko kvalitný dizajn 
kapotáže 
 Dynamický dizajn kapotáže prémiového 
športovo cestovného motocykla Tracer 900GT 
kombinuje agresívny športový charakter s 
vynikajúcou ochranou pred vetrom a vplyvmi 
počasia a dodáva mu prestížny vzhľad. Vysoko 
kvalitné panely kapotáže plynulo nadväzujú na 
krásne tvarovanú palivovú nádrž. Vďaka tomuto 
plne integrovanému vzhľadu vznikol jeden z 
najžiadanejších motocyklov vo svojej triede. 

 Trojvalcový motor s objemom  ccm s 
vysokým krútiacim momentom 
 Srdcom modelu Tracer 900GT je trojvalcový 
motor s objemom 847 ccm, ktorý dodáva lineárny 
krútiaci moment už od nízkych otáčok a poskytuje 
veľký výkon pri vysokých otáčkach. Kompaktný, 
ľahký motor vybavený kovanými piestami a 
valcami s posunutým usporiadaním je pripravený 
vrátiť vašim zážitkom na dvoch kolesách vášeň a 
em cie. 

Tracer 900GT je model vybavený doplnkovými bočnými kuframi vo farbe motocykla.

 Tech Black 

 Icon Black  Phantom Blue  Nimbus Grey 
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Tracer 900 priniesol do sveta športovo cestovných motocyklov vysokú úroveň 
výkonu, em cie a všestrannosť a získal si priazeň tisícov jazdcov. Jedná sa o jeden 
z najpredávanejších motocyklov v Eur pe. Práve teraz máte tú najlepšiu príležitosť 
zistiť, čo môže Tracer 900 urobiť pre vás. 

Tento maximálne výkonný motocykel so športovým srdcom a dušou cestovateľov 
bol navrhnutý tak, aby ste si každú svoju jazdu na akúkoľvek vzdialenosť mohli užiť 
naplno. A zakaždým vám dopraje viac em cií.  

Stačí jediná jazda na modeli Tracer 900 a dostane vás svojou nákazlivou kombináciu 
lineárneho krútiaceho momentu, mimoriadnej obratnosti a výnimočného pohodlia. 
Ako je v kateg rii športovo cestovných motocyklov zvykom. Na všetko vám bude 
stačiť tento jediný motocykel. 

Trojvalcový motor s objemom 847 ccm s 
vysokým krútiacim momentom
Srdcom modelu Tracer 900 je trojvalcový motor s 
objemom 847 ccm, ktorý dodáva lineárny krútiaci 
moment už od nízkych otáčok a poskytuje veľký 
výkon pri vysokých otáčkach. Kompaktný, ľahký 
motor vybavený kovanými piestami a valcami s 
posunutým usporiadaním je pripravený vrátiť 
vašim zážitkom na dvoch kolesách vášeň a em cie.

Pokročilé elektronické riadenie
K dosiahnutiu požadovaného jazdného prejavu 
za rôznych podmienok môžete vybrať niektorý z 
troch jazdných režimov systému D-MODE. Systém 
riadenia trakcie TCS  s možnosťou prepínania 3 
režimov vám poskytne väčšiu istotu na klzkom 
povrchu, systém ABS zabraňuje nežiaducemu 
zablokovaniu kolies pri brzdení. A vďaka vopred 
pripravenej kabeláži možno ľahko inštalovať 
voliteľný systém rýchloradenia.

azdný kom ort a ochrana proti vetru
i už na modeli Tracer 900 vyrazíte na úchvatnú 

jazdu do hôr alebo sa na ňom chystáte na dlhú 
cestu, môžete sa spoľahnúť na vysokú úroveň 
pohodlia a ochrany. Veľký štít a kompaktné 
riadidlá zabezpečujú lepšiu ochranu hornej 
časti tela pred vetrom. Ergonomicky tvarované 
sedadlo, stupačky a držadlá pre spolujazdca 
sú zárukou, že každá jazda bude odteraz ešte 
zábavnejšia.

Dynamický, vysoko kvalitný dizajn 
kapotáže
Dynamický dizajn kapotáže veľmi obľúbeného 
športovo cestovného motocykla Tracer 900 
kombinuje agresívny športový charakter s 
vynikajúcou ochranou pred vetrom a vplyvmi 
počasia a dodáva mu prestížny vzhľad. Vysoko 
kvalitné panely kapotáže plynulo nadväzujú na 
krásne tvarovanú palivovú nádrž. Vďaka tomuto 
plne integrovanému vzhľadu vznikol jeden z 
najžiadanejších motocyklov vo svojej triede.

 10.190,00

Icon Grey

Tech Black

Tracer 900
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kompletný výfukový systém
90798-32801-00

Držiak na evidenčné číslo
B5C-H4550-00-00

Nízke sedadlo vodiča
B5C-F4710-A0-00

Pohodlné sedadlo pre spolujazdca
B5C-F4750-B0-00

Sedadlo pre jazdca so zvýšeným 
komfortom
B5C-F4710-B0-00

Vyhrievané pohodlné sedadlo
B5C-F4710-C0-00

Turistický plexi štít
B5C-F83J0-00-00

50L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

Farebný kryt na kufor City 50L
34B-F843F-0F-00

Mäkké bočné kufre
2PP-FS0SC-00-00

Systém držiakov na mäkké bočné 
kufre z materiálu ABS
B5C-F8423-00-00

Vnútorná taška  do bočných 
kufrov
1MC-INBAG-CC-00

Pravý kufor Touring 50L
BC6-F0753-1R-02

Ľavý kufor Touring 50L
BC6-F0753-1L-02

Farebný kryt na kufor City 39L
52S-F842M-00-00

Sada zámkov na kufre
5P5-28406-01-00

Frézovaná spojková páčka
2PP-F3912-00-00

Krytka nalievacieho otvoru oleja
2PP-FE0LC-00-00

Zvýšenie riadidiel
2PP-FHBRS-00-00

Krytka nádobky zadnej brzdy
B67-FBFLC-00-00

Frézovaný kryt reťazového kolesa
BS2-FFSPC-01-00

Frézované stupačky pre jazdca 
Touring
2PP-FRFPG-00-00

12 V zásuvka na jednosmerný prúd 
Plus
2PP-855A0-00-00

Frézovaná brzdová páčka
2PP-F3922-00-00

Tracer 900 Doplnky
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 Motocykel N KEN prináša intenzívny pocit zo stability prednej časti spolu 
s vynikajúcou manévrovateľnosťou, čím dodáva istotu každému jazdcovi. To, ako 
tento motocykel dokáže efektívne zvládať aj tie najnáročnejšie zákruty, musíte 
zažiť, inak tomu neuveríte.

Prostredníctvom modelu N KEN GT objavuje spoločnosť Yamaha s týmto odvážnym 
novým konceptom nové svety. Tento špičkový športovo-cestný motocykel ponúka 
vďaka vyššiemu štítu lepšiu ochranu pred vplyvmi počasia, má pohodlné sedadlo, 
bočné kufre, vyhrievané sedadlá a ďalšie skvelé funkcie  vďaka tomuto motocyklu 
budete zvládať aj najnáročnejšie cesty a budete sa cítiť pohodlne aj v nepriaznivom 
počasí.

Vyberanie zákrut, dlhšie cesty alebo víkendové výlety  táto nová generácia 
športovo-cestného motocykla zaručuje špičkové pohodlie, prvotriedne ovládanie 
a maximálny pôžitok z jazdy v každom ročnom období. 

 portovo cestný motocykel s kompletnou 
výbavou do každého počasia 
 Technické parametre modelu N KEN GT zah ňajú 
vysoký plexi štít, bočné kufre a nosič zadného 
kufra s držadlami pre spolujazdca  to všetko 
spolu s vyhrievanými pohodlnými sedadlami, 
hlavným stojanom a doplnkovou zásuvkou na 
jednosmerný prúd. Tento radikálny 3-kolesový 
športovo-cestný motocykel zaručujúci vysokú 
mieru pohodlia a funkčnosti je stavaný tak, aby 
po celý rok prinášal pôžitok z jazdy bez ohľadu na 
počasie. 

 ybridný rám 
 peciálny hybridný rám zabezpečuje svižnosť 
športového motocykla, pohodlie na cestách 
a istotu v zákrutách. Hlavná časť rámu z liateho 
hliníka je spojená s hliníkovou kyvnou vidlicou 
oceľovými trúbkami, ktoré poskytujú požadovanú 
úroveň sily, pevnosti a pružnosti. 

 lboké sklopenie stroja pod 
stup ovým uhlom 

 Medzi najmodernejšie technol gie patria 
15-palcové kolesá so špeciálne vyvinutými 
pneumatikami rozmerov 120 70R15, ktoré 
zlepšujú dosadnutie na vozovku, aby ste sa pri 
brzdení a vyberaní zákrut cítili istejšie počas 
celého roka. Behúň so šírkou 410 mm umožňuje 
so  stikovanému dizajnu LMW prednej časti 
dosiahnuť uhol sklopenia na úrovni až 45 stupňov 
pre výnimočný zážitok z vyberania zákrut. 

 Leaning multi heel LM  technology 
S modelom N KEN GT bude jazda zákrutami 
vzrušujúca a istejšia a najmä bezkonkurenčne 
výnimočná. Jedinečný Ackermannov dizajn 
motocyklov Yamaha s paralelnými štvorsmernými 
ramenami a konzolovým teleskopickým systémom 
závesu zlepšuje stabilitu a dosadnutie motocykla 
na vozovku pri jazde zákrutami a na rôznych 
povrchoch. 

 N KEN GT je originálny motocykel značky Yamaha doplnený o originálne príslušenstvo Yamaha, ktoré zah ňa polomäkké 25-litrové bočné kufre z materiálu ABS vrátane držiakov, ktoré montujú o  ciálni 
predajcovia značky Yamaha. 

 15.490,00

 Tech Black 

 Phantom Blue  Nimbus Grey 

 NIKEN GT 
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€ 14.490,00

Radikálny model NIKEN dokonale zapadne do vášho zajtrajška. Je pripravený, aby 
vám otvoril dvere do inej dimenzie ovládania riadenia.

S jedinečnou technol giou nakláňania viacerých kolies LMW  je vzhľad, jazda 
a dojem z tohto radikálneho a všestranného 3-kolesového motocykla úplne novým 
zážitkom. Na kľukatých cestách je doma. Vďaka dvojitému nakláňaniu predných 
kolies zlepšuje stabilitu, takže na modeli N KEN môžete rezať zákruty úplne 
suverénne.

Model N KEN skutočne urobí dojem vďaka odvážnemu futuristickému dizajnu. 
3-valcový motor s objemom 847 cm3 a mohutným krútiacim momentom spolu 
s ľahkým hybridným podvozkom zaručí vzrušujúci športový výkon a pohodlie na 
dlhých výletoch. Zažite revolučnú jazdu.

Technológia viackolesového naklá ania 
(LMW)
Vďaka zdokonalenému systému viackolesového 
nakláňania LMW  modelu N KEN bude jazda 
zákrutami vzrušujúca a istejšia. Jedinečný 
Ackermannov dizajn motocyklov Yamaha 
s paralelnými štvorsmernými ramenami 
a konzolovým teleskopickým systémom závesu 
zlepšuje stabilitu a dosadnutie motocykla 
na vozovku pri jazde zákrutami a na rôznych 
povrchoch.

valcový motor CP  s objemom  cm
3-valcový motor s objemom 847 cm3 a výdatným 
krútiacim momentom modelu N KEN bol 
navrhnutý na základe úspešného dizajnu motorov 
modelov Yamaha MT-09 a Tracer 900. peciálne 
nastavenia vstrekovania paliva pomáhajú 
dosiahnuť vysoký výkon na kľukatých cestách 
a v zložitých jazdných situáciách, pričom špeciálny 
dizajn kľuky zlepšuje jazdné vlastnosti a plynulosť 
jazdy.

ybridný rám
peciálny hybridný rám zabezpečuje prirodzený 

pocit z riadenia, svižnosť športového motocykla 
a istotu v zákrutách. Hlavná časť rámu z liateho 
hliníka je spojená s kyvnou vidlicou oceľovými 
trúbkami, ktoré poskytujú požadovanú úroveň 
sily, pevnosti a pružnosti.

dvážny a  uturistický dizajn
Model N KEN pôsobí vďaka nakláňaniu 
dvoch predných kolies a dvojitým obráteným 
vidliciam zavalito, impozantne a zároveň 
radikálne, čím odráža svoj radikálny jazdný 
charakter. Robustnému a športovému dizajnu 
nechýba futuristický dvojitý kryt svetlometov 
a integrovaná palivová nádrž, ktoré vytvárajú 
odvážny a jedinečný pro l.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kompletný výfukový systém
90798-33001-00

Dizajnové športové sedadlo 
BD5-247C0-00-00

Dizajnové vyhrievané pohodlné 
sedadlo
BD5-F47C0-A0-00

Turistický plexi štít
BD5-F83J0-00-00

Sada na zníženie
BD5-FLSUS-00-00

Držiak evidenčného čísla
BD5-FLWLP-00-00

50L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Montážna doska pre vrchné kufre 
City
BV1-F84X0-00-00

Krytka nalievacieho otvoru oleja
2PP-FE0LC-00-00

Frézované koncovky riadidiel
B67-FHBED-00-00

Súprava frézovaných stupačiek pre 
spolujazdca
BK6-FPPEG-00-00

Frézovaný kryt nádržky na brzdovú 
kvapalinu
B34-FBFLC-10-00

Frézovaná brzdová páčka
1RC-F3922-10-00

Frézovaná spojková páčka
B67-F3912-00-00

Redukcie na zadný stojan
2CR-F71A0-00-00

Chránič reťaze 
BD5-FCHNC-00-00

Stupačky jazdca
1WS-F2741-00-00

Stupačky spolujazdca
1WS-F2743-00-00

Chrániče predných vidlíc
BD5-251B0-00-00

Držiak na GPS
BD5-F34A0-00-00

Kryt chladiča
BD5-FRADC-00-00

Frézované stupačky pre jazdca
BK6-FRPEG-00-00

Nastavovač reťaze
B67-FCHAD-00-00

NIKEN GT Doplnky
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Legendárne zákruty.
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€ 19.990,00

Legendárny model FJR1300 navždy zmenil svet športovo-cestných strojov. A aby 
sme si pripomenuli dve desaťročia na vrchole, spoločnosť Yamaha predstavuje 
motocykel FJR1300AS Ultimate Edition. Tento výkonný stroj na jazdu na dlhé 
vzdialenosti oslavuje kultový model FJR tou najvyššou špeci káciou a prémiovou 
povrchovou úpravou.

Vyjadrením osobitnej pocty tejto ére a ocenenia verným priaznivcom modelu FJR 
od spoločnosti Yamaha je verzia Ultimate Edition v čierno-zlatom prevedení. Stroj 
je navyše vybavený celým radom exkluzívnych funkcií vrátane vysokého plexi štítu, 
spojlerov a bočných kufrov s čiernym pochr movaným pruhom.

Vynikajúci motor s objemom 1 298 cm3 obsahuje vyspelú elektroniku, ktorá vám 
umožňuje dokonalú kontrolu v rôznych podmienkach. Vďaka systému bez radenia 
prevodových stupňov a elektronicky nastaviteľnému zaveseniu kolies s obrátenými 
vidlicami je model FJR1300AS Ultimate Edition výrazným športovo-cestným 
motocyklom.

Exkluzívny model Ultimate Edition
Len málo motocyklov má taký vplyv na svet 
športovo-cestných strojov ako model FJR1300. Už 
dve desaťročia ho mnohí považujú za jasnú voľbu 
pri jazde na dlhé vzdialenosti vo vysokej rýchlosti. 
Prémiový model FJR1300AS Ultimate Edition vám 
teraz ponúka príležitosť vzdať hold jednému z 
najobľúbenejších špičkových motocyklov našich 
čias.

adový valcový motor s objemom 
 2  cm  a so systémom CC T

Vďaka systému YCC-T Yamaha Chip Controlled 
Throttle  elektronické ovládanie plynu Yamaha  
na plynulý výkon poskytuje pokročilý radový 
4-valcový, 16-ventilový motor s objemom 
1 298 cm3 výnimočný športový výkon. Vysoký 
výstup krútiaceho momentu poskytuje vysoké 
zrýchlenie na všetkých prevodových stupňoch 
a pôsobivý výkon vo vysokých otáčkach vám 
umožňuje prekonávať veľké vzdialenosti aj bez 
veľkej námahy.

ezspojkové radenie rýchlostí CC  
a  stup ová prevodovka
Elektronické ovládanie radenia Yamaha YCC-S  
vám umožňuje ľavou nohou alebo rukou radiť 
prevodové stupne 6-stupňovej prevodovky 
bez toho, aby ste sa čo i len dotkli spojkovej 
páčky. Systém sa rýchlo a jednoducho používa, 
vďaka čomu môžete dlhé trasy prekonávať bez 
väčšej únavy. Keď zastavíte, režim Stop Mode  
automaticky zaradí prvý rýchlostný stupeň.

pičkové parametre a čierno zlaté 
prevedenie
Spoločnosť si vytvorila tento špeciálny model 
vysokej kvality, aby si pripomenula 20. výročie 
tohto špičkového stroja, ktorý predstavuje vrchol 
radu športovo-cestných motocyklov značky 
Yamaha. Prémiové čierno-zlaté prevedenie vzdáva 
hold kultovému charakteru stroja. Medzi jeho 
exkluzívne funkcie patrí čierne sedadlo so zlatým 
prešívaním a logom FJR, ako aj vysoký plexi štít, 
spojlery a zlaté kolesá.
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FJR1300AS Ultimate Edition
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V roku 2001 priniesol model FJR1300 do sveta športovo-cestných motocyklov 
novú úroveň výkonu a schopností. Na oslavu dvoch desaťročí úspechov vytvorila 
spoločnosť Yamaha exkluzívny nový model FJR1300AE Ultimate Edition. 

pičkovými parametrami a nadčasovým čierno-zlatým prevedením oslavuje kultový 
charakter motocyklov FJR.

Klasická čierna kapotáž a zlaté kolesá podčiarkujú štatút jedného z 
najexkluzívnejších športovo-cestných motocyklov značky Yamaha  a vďaka radu 
špeciálnych funkcií na jazdu na dlhé vzdialenosti vrátane nového sedadla, vysokého 
plexi štítu, spojlerov a bočných kufrov je model FJR1300AE Ultimate Edition 
pripravený odviesť vás tak ďaleko, ako len chcete.

Vynikajúci motor s objemom 1 298 cm3 sa vyznačuje vyspelou elektronikou, 
ktorá vám umožňuje dokonalú kontrolu pri meniacich sa podmienkach. A vďaka 
elektronicky nastaviteľnému odpruženiu a obráteným vidliciam ponúka model 
FJR1300AE Ultimate Edition bezkonkurenčný komfort aj pri tej najdlhšej ceste.

Exkluzívny model Ultimate Edition
Vďaka schopnosti rýchlo prekonať veľké 
vzdialenosti otvoril model FJR1300 úplne nový 
svet jazdcom, ktorí túžili po cestnom stroji so 
športovými vlastnosťami. Nový model FJR1300AE 
Ultimate Edition prináša tie najpôsobivejšie 
parametre a je tou najlepšou poctou jednému z 
najobľúbenejších športovo-cestných strojov.

adový valcový motor s objemom 
 2  cm  a so systémom CC T

Vďaka systému YCC-T Yamaha Chip Controlled 
Throttle  elektronické ovládanie plynu Yamaha  
na plynulý výkon poskytuje pokročilý radový 
4-valcový, 16-ventilový motor s objemom 
1 298 cm3 výnimočný športový výkon. Vysoký 
výstup krútiaceho momentu poskytuje vysoké 
zrýchlenie na všetkých prevodových stupňoch 
a pôsobivý výkon vo vysokých otáčkach vám 
umožňuje prekonávať veľké vzdialenosti aj bez 
veľkej námahy.

Elektronicky nastaviteľné odpruženie 
a obrátené vidlice
Model motocykla FJR1300AE Ultimate Edition 
je vybavený výkonnou obrátenou prednou 
vidlicou, ktorá tvorí integrálnu časť vyspelého 
elektronického nastaviteľného systému závesu. 
Spolu s nastavením kontroly spätných nárazov 
možno pokročilú vidlicu elektronicky nastaviť 
tak, aby vyhovovala rôznej záťaži a jazdným 
podmienkam, čo vám umožňuje v priebehu 
niekoľkých sekúnd nastaviť systém.

pičkové parametre a čierno zlaté 
prevedenie
Spoločnosť si vytvorila tento špeciálny model 
vysokej kvality, aby si pripomenula 20. výročie 
tohto špičkového stroja, ktorý predstavuje vrchol 
radu športovo-cestných motocyklov značky 
Yamaha. Prémiové čierno-zlaté prevedenie vzdáva 
hold kultovému charakteru stroja. Medzi jeho 
exkluzívne funkcie patrí čierne sedadlo so zlatým 
prešívaním a logom FJR, ako aj vysoký plexi štít, 
spojlery a zlaté kolesá.

 18.990,00

Midnight Black

FJR1300AE Ultimate Edition
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Legendárne zákruty.
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€ 19.490,00

Najmodernejší motocykel FJR1300AS je niečo úplne iné. To, čo ho odlišuje, je jeho 
elektronický bezspojkový systém radenia rýchlostí, ktorý vám umožní radiť ľavou 
nohou alebo palcom bez použitia spojkovej páčky. To znamená, že si každú jazdu 
užijete s menšou námahou.

Tento so stikovaný motocykel určený na jazdu na veľké vzdialenosti je tiež 
vybavený elektronicky nastaviteľným systémom závesu s obrátenou vidlicou, ktorý 
vám umožní podľa seba upraviť nastavenia tuhosti a tlmenia.

Vďaka silnému motoru s objemom 1 298 cm3 a hliníkovému rámu, ako aj vďaka 
6-stupňovej prevodovke, systému tempomatu a kontroly trakcie je motocykel 
FJR1300AS pripravený vydať sa s vami na nekonečnú jazdu.

stup ová prevodovka
Motocykel FJR1300AS je vybavený 6-stupňovou 
prevodovkou, ktorá jazdcovi umožňuje optimálne 
využitie obrovských limitov krútiaceho momentu 
na dosiahnutie prudkého zrýchlenia  pričom 
najvyšší šiesty prevod poskytuje nižšie otáčky pri 
vysokých konštantných rýchlostiach. V kombinácii 
s bezspojkovým systémom radenia rýchlosti 
YCC-S si vychutnáte rýchlu a pôsobivú jazdu na 
akúkoľvek vzdialenosť.

LED svetlá s prisvecovaním do zákrut
Dvojité svetlomety obsahujú štyri kompaktné 
a výkonné LED svetelné jednotky  pričom 
polohové LED svetlá a zostava koncových LED 
svetiel podčiarkuje špičkové špeci kácie modelu 
FJR. A vďaka prispôsobiteľným svetlám na jazdu 
v zatáčkach, ktoré osvetľujú cestu pri sklopení 
stroja, je motocykel FJR1300AE jedným z 
najzdatnejších motocyklov vo svojej triede.

ezspojkové radenie rýchlostí
To, čo motocykel FJR1300AS odlišuje, je jeho 
jedinečný systém YCC-S Yamaha Chip Controlled 
Shift system  systém elektronického riadenia 
radenia Yamaha , ktorý vám umožní meniť 
rýchlostné stupne ľavou nohou alebo palcom 
bez toho, aby ste sa museli dotýkať spojkovej 
páčky. Systém sa rýchlo a jednoducho používa, 
vďaka čomu môžete dlhé trasy prekonávať bez 
väčšej únavy. Keď zastavíte, režim Stop Mode  
automaticky zaradí prvý rýchlostný stupeň.

ysokovýkonný radový valcový motor s 
objemom  2  cm
Vďaka systému YCC-T Yamaha Chip Controlled 
Throttle  elektronické ovládanie plynu Yamaha  
pre plynulý výkon poskytuje pokročilý radový 
4-valcový motor výnimočný športový výkon. 
Vysoký výstup krútiaceho momentu poskytuje 
vysoké zrýchlenie na všetkých prevodových 
stupňoch a pôsobivý výkon vo vysokých otáčkach 
vám umožňuje prekonávať veľké vzdialenosti aj 
bez veľkej námahy.

FJR1300AS pozostáva z motocykla značky Yamaha FJR1300 a je rozšírený o set originálnych doplnkov Yamaha, ktorý sa skladá z bočných kufrov vo farbe motocykla o objeme 30 l, predávaný o ciálnym 
predajcom značky Yamaha.
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Vďaka elektronicky nastaviteľným závesom a obrátenej vidlici poskytuje motocykel 
FJR1300AE prvotriednu jazdu. 6-stupňová prevodovka poskytuje prudšie 
zrýchlenie a uvoľnenejšiu konštantnú vysokú rýchlosť a klzná prevodovka A S 
zabezpečuje plynulejšie podraďovanie.

Pokročilý systém závesu vám umožní meniť výkon tak, aby to vyhovovalo povrchu 
cesty aj nákladu. Vďaka štyrom hlavným nastaveniam a trom nastaveniam tlmenia 
si môžete byť istí, že motocykel FJR1300AE ponúkne bez ohľadu na podmienky 
jazdy tú najlepšiu kvalitu jazdy.

Tento dynamický športovo-cestný motocykel s prednými a zadnými LED svetlami 
a prednými svetlami na jazdu v zatáčkach reagujúcimi na uhol sklopenia vás dodá 
túžbu cestovať bez hraníc.

Elektronicky nastaviteľné závesy
Súčasťou motocykla FJR1300AE je elektronicky 
nastaviteľný systém závesu s obrátenou prednou 
vidlicou značky Yamaha. Môžete vybrať spomedzi 
nastavení závesu jeden jazdec , jeden jazdec 
s batožinou , dvaja jazdci  alebo dvaja jazdci 
s batožinou . Systém taktiež ponúka možnosť 
mäkkého , štandardného  alebo tvrdého  

tlmenia pre každé z nastavení, čím jazdec získa 
dvanásť nastavení závesu.

LED svetlá s prisvecovaním do zákrut
Dvojité svetlomety obsahujú štyri kompaktné 
a výkonné LED svetelné jednotky  pričom 
polohové LED svetlá a zostava koncových LED 
svetiel podčiarkuje špičkové špeci kácie modelu 
FJR. A vďaka predným prispôsobiteľným svetlám 
na jazdu v zatáčkach, ktoré osvetľujú cestu pri 
sklopení stroja, je motocykel FJR1300AE jedným z 
najzdatnejších motocyklov vo svojej triede.

stup ová prevodovka s klznou spojkou 
A&S
Súčasťou motocykla FJR1300AE je 6-stupňová 
prevodovka, ktorá jazdcovi umožňuje optimálne 
využitie obrovských limitov krútiaceho momentu 
na dosiahnutie prudkého zrýchlenia  pričom 
najvyšší šiesty prevod poskytuje nižšie otáčky 
pri vysokých konštantných rýchlostiach. A kvôli 
plynulejšiemu podraďovaniu a aby ste si 
mohli vychutnať jazdu v zákrutách je súčasťou 
štandardná klzná spojka A S.

ysokovýkonný radový valcový motor s 
objemom  2  cm
Vďaka elektronickému ovládaniu plynu Yamaha 
pre plynulý prenos výkonu tento pokročilý motor 
poskytuje dynamický športový výkon a palivovú 
účinnosť spolu s vysokým výstupom krútiaceho 
momentu a pôsobivým výkonom vo vysokých 
otáčkach, ktorý pokryje značné vzdialenosti 
s minimálnym úsilím.

FJR1300AE pozostáva z motocykla značky Yamaha FJR1300 a je rozšírený o set originálnych doplnkov Yamaha, ktorý sa skladá z bočných kufrov vo farbe motocykla o objeme 30 l, predávaný o ciálnym 
predajcom značky Yamaha.

 18.490,00

Phantom Blue

Tech Graphite

FJR1300AE
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€ 15.490,00

V priebehu minulej dekády poskytol tento motocykel s výnimočnými schopnosťami 
tisícom svojich majiteľov možnosť zažiť jedinečný športový výkon s mimoriadnym 
pohodlím.

Všetko na tomto športovo-cestnom motocykli bolo navrhnuté tak, aby dokázal 
za krátky čas prejsť značné vzdialenosti. Vďaka 6-stupňovej prevodovke a klznej 
spojke A S poskytuje 4-valcový motor s objemom 1 298 cm3 otočením zápästia 
rázne zrýchlenie a vynikajúci vysokorýchlostný výkon s konštantnou rýchlosťou.

Vďaka 25-litrovej palivovej nádrži a aerodynamickej kapotáži s elektronicky 
nastaviteľným plexi štítom, ako aj novému tempomatu a nastaviteľnej polohe sa pri 
jazde na najnovšom motocykle FJR1300A prepravíte ako na žiadnom inom.

stup ová prevodovka s klznou spojkou 
A&S
Súčasťou motocykla FJR1300A je 6-stupňová 
prevodovka, ktorá jazdcovi umožňuje optimálne 
využitie obrovských limitov krútiaceho momentu 
na dosiahnutie prudkého zrýchlenia  pričom 
najvyšší šiesty prevod poskytuje nižšie otáčky 
pri vysokých konštantných rýchlostiach. A kvôli 
plynulejšiemu podraďovaniu a aby ste si mohli 
vychutnať jazdu v zákrutách je súčasťou klzná 
spojka A S.

o stikované trojdielne prístrojové 
vybavenie
Motocykel FJR1300A je vybavený špičkovým 
3-dielnym prístrojovým panelom, ktorý dop ňa 
jeho so stikované športovo-cestné prístrojové 
vybavenie. Táto špičková konzola pozostáva z 
anal gového otáčkomera v štýle R1 so stredovým 
digitálnym LCD tachometrom na ľavej strane a 
multifunkčným displejom na pravej strane.

LED svetlomety a koncové svetlá
Dvojité svetlomety obsahujú štyri kompaktné 
a výkonné LED svetelné jednotky  dve slúžia 
pre spodné svetlo a všetky štyri sa rozsvietia 
pre horné svetlo. Polohové LED svetlá dodávajú 
modelu FJR1300A jasnú prítomnosť na diaľnici 
a dizajn zadnej časti obsahuje kompletnú LED 
zostavu koncových svetiel, ktorá podčiarkuje 
špičkové špeci kácie modelu FJR.

ysokovýkonný radový valcový motor s 
objemom  2  cm
Vďaka systému elektronického ovládania plynu 
Yamaha YCC-T  pre plynulý výkon poskytuje 
dynamický radový 4-valcový motor výnimočný 
športový výkon. Vysoký výstup krútiaceho 
momentu poskytuje vysoké zrýchlenie na 
všetkých 6 prevodových stupňoch a pôsobivý 
výkon vo vysokých otáčkach vám umožňuje 
prekonávať veľké vzdialenosti aj bez veľkej 
námahy.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Výfukový systém 
z nehrdzavejúcej ocele
90798-33500-00

Sedadlo pre spolujazdca so 
zvýšeným komfortom
1MC-F47E0-80-00

Sedadlo pre jazdca so zvýšeným 
komfortom
1MC-F47C0-80-00

Vyšší plexi štít
1MC-F83J0-00-00

Zadný kufor Touring 39L
1MC-F84A8-10-00

Vnútorná taška pre kufor Touring 
50L
1MC- NBAG-TC-00

Top Cases Touring Passenger 
Backrest
5JW-W0772-00-00

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

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

Vnútorné tašky pre bočné kufre
Touring
1MC-INBAG-SC-00

Sada gumových medzikusov na 
držiaky bočných kufrov
5VS-W9753-00-00

Zámok na zadný kufor
5P5-28406-09-00

20L kufor Touring - pravá strana
BC6-F0753-1R-02

20L kufor Touring - ľavá strana
BC6-F0753-1L-02

Tankvak FJR Tour
1MC-TANKB-TR-10

Sada zámkov na 3 kufre
5P5-28406-01-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-00

Veterné de ektory
1MC-283S0-20-00

Nálepka na nádrž
1MC-TANKP-AD-00

Padacie protektory
1MC-211D0-00-00

Držiak GPS
1MC-GPSMT-00-10

Držiak GPS
02B-GPSMT-00-00

Vnútorné tašky pre bočné kufre
Touring
1MC-INBAG-CC-00

Zadný nosič
1MC-248D0-00-00

FJR1300AE Ultimate Edition Doplnky
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peci kácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia v závilosti od legislatívy jednotlicých krajín.

Technické údaje

Tracer 700 Tracer 900 GT Tracer 900

Motor
Typ motora 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 2valec,

4ventilový 
4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 3valec,

4ventilový 
4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 3valec,

4ventilový 

Zdvihový objem 689cc 847 cm 847 cm

V tanie x zdvih 80.0 x 68.6 78.0 x 59.1 78.0 x 59.1

Kompresný pomer 11.5  1 11.5  1 11.5  1

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

Maximálny krútiaci 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 mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini 

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová 

Systém zapaľovania TC TC TC

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz 

Spotreba paliva 4.3l 100km 5.5l 100km 5.5l 100km

CO2 emisie 100g km 127g km 127g km

Prívod paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant 

Predný zdvih 24.8 24 24

Uhol sklonu 90mm 100mm 100mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Upside-down Teleskopická vidlica Upside-down 

Systém predného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 130 mm 137 mm 137 mm

Zadný zdvih 142 mm 142 mm 142 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom,  282mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  298mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  298mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  245mm Hydraulická jednokotúčová,  245mm Hydraulická jednokotúčová,  245mm 

Predná pneumatika 120 70 R17 M C 58W Bezdušová 120 70ZR17M C 58W 120 70ZR17M C 58W

Zadná pneumatika 180 55 R17 M C 73W Bezdušová 180 55ZR17M C 73W 180 55ZR17M C 73W

Rozmery
Celková d žka 2 140 mm 2,160 mm 2,160 mm

Celková šírka 806 mm 850 mm 850 mm

Celková výška 1 290 mm 1,375 mm max 1,430 mm 1,375 mm max 1,430 mm

Výška sedadla 840 mm 850 mm max 865 mm 850 mm max 865 mm

Rázvor kolies 1 460 mm 1,500 mm 1,500 mm

Minimálna svetlá výška 140 mm 135 mm 135 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 196 kg 215 kg bočné kufre  nosiče  12kg  214 kg

Objem palivovej nádrže 17.0L 18L 18L

Objem olejovej nádrže 3.0L 3.4L 3.4L
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NIKEN GT NIKEN FJR1300AS Ultimate Edition

Motor
Typ motora 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, trojvalec 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, trojvalec kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, paralelní čty válec 

s náklonem dop edu, DOHC

Zdvihový objem 847 cm 847 cm 1,298cc

V tanie x zdvih 78.0 x 59.1 78.0 x 59.1 79.0 x 66.2

Kompresný pomer 11.5  1 11.5  1 10.8  1

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

Maximálny krútiaci 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 mazania zásoba oleja v kľukovej skrini  zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini  zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini  zásoba oleja v kľukovej skrini 

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová s vinutými pružinami 

Systém zapaľovania TC TC TC

Systém štartovania TC n a Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 

Koncový prevod Reťaz Reťaz Kardan

Spotreba paliva 5.8L 100km n a 6.2l 100km

CO2 emisie 135g km n a 140g km

Prívod paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant 

Predný zdvih 20 20 26

Uhol sklonu 74mm 74mm 109mm

Systém zadného odpruženia Dvojitá teleskopická vidlica Upside-down Dvojitá teleskopická vidlica Upside-down Teleskopická vidlica Upside-down,  48 mm,
elektronicky nastaviteľné 

Systém predného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 110 mm 110 mm 135 mm

Zadný zdvih 125 mm 125 mm 125 mm

Predná brzda Hydraulická s dvoma kotúčami,  298 mm Hydraulická s dvoma kotúčami,  298 mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  320mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  282 mm Hydraulická jednokotúčová,  282 mm Hydraulická jednokotúčová,  282 mm 

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

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

Rozmery
Celková d žka 2,150 mm 2,150 mm 2,230 mm

Celková šírka 885 mm 885 mm 750 mm

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

Výška sedadla 820 mm 820 mm 805 825 mm

Rázvor kolies 1,510 mm 1,510 mm 1,545 mm

Minimálna svetlá výška 150 mm 150 mm 125 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 267 kg 263 kg 296 kg

Objem palivovej nádrže 18L 18L 25L

Objem olejovej nádrže 3.4L 3.4L 4.L
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peci kácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje

FJR1300AE Ultimate Edition FJR1300AS FJR1300AE

Motor
Typ motora 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný

4valec s náklonom dopredu, 4ventilový 
4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný

4valec s náklonom dopredu, 4ventilový 
4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný

4valec s náklonom dopredu, 4ventilový 

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

V tanie x zdvih 79.0 x 66.2 79.0 x 66.2 79.0 x 66.2

Kompresný pomer 10.8  1 10.8  1 10.8  1

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

Maximálny krútiaci 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 mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini 

Typ spojky mokrá, viaclamelová s vinutými pružinami mokrá, viaclamelová s vinutými pružinami mokrá, viaclamelová s vinutými pružinami 

Systém zapaľovania TC TC TC

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan

Spotreba paliva 6.2l 100km 6.2l 100km 6.2l 100km

CO2 emisie 140g km 140g km 140g km

Prívod paliva Vst ikování paliva Vst ikování paliva Vst ikování paliva

Podvozok
Rám Hliníkový rám typu Diamant Hliníkový rám typu Diamant Hliníkový rám typu Diamant 

Predný zdvih 26 26 26

Uhol sklonu 109mm 109mm 109mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Upside-down,  48 mm, Teleskopická vidlica Upside-down,  48 mm, Teleskopická vidlica Upside-down,  48 mm,

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica, k bové odpruženie, elektronicky
nastaviteľné 

Kyvná vidlica, k bové odpruženie, elektronicky
nastaviteľné 

Kyvná vidlica, k bové odpruženie, elektronicky
nastaviteľné 

Predná zdvih 135 mm 135 mm 135 mm

Zadný zdvih 125 mm 125 mm 125 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom,  320mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  320mm Hydraulická s dvojitým kotúčom,  320mm 

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová,  282mm Hydraulická jednokotúčová,  282mm Hydraulická jednokotúčová,  282mm 

Predná pneumatika 120 70 ZR17M C 58W 120 70 ZR17M C 58W 120 70 ZR17M C 58W

Zadná pneumatika 180 55 ZR17M C 73W 180 55 ZR17M C 73W 180 55 ZR17M C 73W

Rozmery
Celková d žka 2,230 mm 2,230 mm 2,230 mm

Celková šírka 750 mm 750 mm 750 mm

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

Výška sedadla 805 825 mm 805 825 mm 805 825 mm

Rázvor kolies 1,545 mm 1,545 mm 1,545 mm

Minimálna svetlá výška 125 mm 125 mm 125 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 292 kg 296 kg 292 kg

Objem palivovej nádrže 25L 25L 25L

Objem olejovej nádrže 4.9L 4.9L 4.9L

2020_DL1_MC_ST0_SK-SK_PRINT_1163.indb   40 02.04.2020   17:34:51



 

2020_DL1_MC_ST0_SK-SK_PRINT_1163.indb   41 02.04.2020   17:34:52



 

adá e do rodr žst o

Vaše dobrodružstvo začína tu.
Vo vnútri každého z nás je skutočný duch
dobrodružstva a horiacej túžby zistiť, čo je
za ďalším horizontom. A s touto vrodenou
túžbou objavovať nie je obmedzenie toho, čo
môžete dosiahnuť a ako ďaleko môžete ísť.

Modelová rada produktov spoločnosti
Yamaha vám umožňuje vychutnať si a zdieľať
bezproblémové množstvo kvalitných zážitkov
na zemi, vode alebo snehu. A pomôcť vám
zistiť, čo naozaj zmení vaše srdce, Yamaha
vytvorila špecializovaný adventúrny portál,
ktorý vám poskytne okamžitý prístup k
vzrušujúcemu a prekvapujúcemu novému
svetu.

Destination Yamaha Motor je globálna on-line
cestovná platforma, ktorá dáva každému
vzrušujúcu príležitosť načerpať adrenalín
a vytvoriť nové spomienky, ktoré budú
trvať navždy. Práca s kľúčovými partnermi
v oblasti cestovného ruchu umožňuje
Destination Yamaha Motor online vyhľadávať
dobrodružstvá, či už na motocykli, štvorkolke,
lodi alebo na snežnom skútri. 

Vďaka skutočne rôznorodému výberu
ponúkaných výletov nájdete nové skúsenosti,
ktoré rozšíria vaše obzory a vytiahnu vás
z vašej komfortnej z ny - a môžete si byť
istí, že každý poskytovateľ týchto služieb
bol skontrolovaný a schválený Destination
Yamaha Motor, čo znamená, že si môžete
rezervovať výlety s úplnou istotou. Navštívte
stránku https destination-yamaha-motor.
eu  teraz a urobte s nami nový vzrušujúci
zajtrajšok.
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Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je tým najlepším 
nástrojom na zostavenie vlastnej vysnívanej 
kolekcie motocyklov Yamaha – a je úplne 
bezplatná  Prevezmite si aplikáciu a môžete 
začať vytvárať svoj vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel z 
ľubovoľného uhla. Keď máte svoje vysnívané 
stroje hotové, môžete ich uložiť a zdieľať s 
priateľmi. A keď sa nakoniec rozhodnete, ktorá 
verzia je pre vás tá pravá, stačí ju jednoducho 
poslať predajcov a ten ju dokáže premeniť na 
skutočnosť. 
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MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazd  na no  ro e

Nová bezplatná aplikácia, ktorú exkluzívne 
vyvinula spoločnosť Yamaha, je určená 
pre každého jazdca bez ohľadu na značku 
motocykla alebo skútra, ktorý vlastní. Nová 
aplikácia MyRide umožňuje sledovať a ukladať 
podrobné informácie o každej jazde.

Pomocou novej aplikácie Yamaha MyRide majú 
jazdci možnosť zaznamenávať najrôznejšie 
údaje, napríklad uhol náklonu, zrýchľovanie, 
rýchlosť, nadmorskú výšku či brzdnú silu. 
Každá jazda tak prinesie ešte viac potešenia.

Okrem možnosti prezerať a analyzovať vlastný 
jazdný výkon môžu jazdci navyše zdieľať 
svoje súbory vo formáte GP  GPS Exchange 
Format  s ďalšími používateľmi aplikácie 
MyRide. Okrem toho si jazdci môžu ukladať 
podrobné údaje o všetkých motocykloch, 
na ktorých jazdili či ktoré testovali. Môžu 
sa navyše pozrieť na celý rad nových trás 
vďaka prevzatiu súborov GP  od ostatných 
používateľov aplikácie MyRide.

GP  je formát súboru, ktorý umožňuje poskytovať dáta GPS 
softvérovým aplikáciám, ako napríklad navigáciám alebo 
prehliadačom dát GPS. Môže sa používať na opis bodov na 
trasách, či opis trás a ciest.
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 te iko ní  te 
inteli entní  

 Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha 
odporúčame vždy používať originálne diely 
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely 
sp ňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú 
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné 
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť 
s pocitom úplnej istoty.

Ak pri servise využijete služby o  ciálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

Naši technici sú pravidelne školení v rámci 
programu Yamaha Technical Academy, vďaka 
čomu majú odborné vedomosti a komplexné 
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho 
stroja značky Yamaha v dokonalom stave. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny predajca značky Yamaha alebo ich 
nájdete na našej webovej lokalite. 
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a alná s as  otora

V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši 
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov 
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu 
voči značke sme vyvinuli rad produktov na 
mazanie a údržbu Yamalube.

Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú 
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je 
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak 
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte 
ten skutočný rozdiel.

Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete 
ho neustále používať, si budete môcť byť istí, 
že váš motor bude mať potenciál fungovať 
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a 
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od 
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame 
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad, 
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom 
stave. Miestny predajca produktov Yamaha 
vám poradí s výberom najlepšieho produktu 
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež 
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.
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 Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, 
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre zobrazujú profesionálnych jazdcov v 
akcii pri kontrolovaných podmienkach. peci  kácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie 
získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha. 

 Sledujte nás  

 Predajca 
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