Yamaha FJR 1300 A / AS

Automatisk bedre?
FJR var i følge Yamaha allerede sportslig nok, og derfor har fokuset for denne oppgraderingen vært å ytterligere forbedre komforten.

Det er en uvanlig følelse hver gang jeg nærmer meg en sving.
I stedet for å tråkke ned med venstrefoten, er det bare en
liten flikk med venstre pekefinger som skal til for å legge inn
et lavere gir på FJR’en.
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Den store Yamahaen legger seg gjennom
svingen på kjent maner, og den fleksible
motoren sender den aksellererende av gårde
igjen, helt til det er på tide å påkalle et høyere
gir igjen med pekefingeren.
Dette er touring på nyeste Yamaha-måte,
med den siste versjonen av FJR 1300 med
kløtsjløs, håndopererert girskift – eller YCC-S
(Yamaha Chip Controlled Shift) som er det
offisielle navnet. Etter å ha brukt første dagen
av lanseringen på siste versjon av Yamahatoureren med konvensjonell giring, er det
endelig min tur til å prøve AS-modellen med
automatgir.
Det er fem år siden FJR 1300 ble lansert,
slik at FJ-modellene fikk en verdig arvtaker
for det 21. århundret. FJR’ens 1298 kubikks,
16-ventilerte motor med kardangdrift og
aluminiumsramme gav en kombinasjon av
myk og fleksibel kraft, og rimelig smidige
kjøreegenskaper. Yamaha var i ett jafs tilbake
i teten av sportstouringmarkedet.
Siden den gang har særlig BMW slått tilbake
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med siste generasjon K-modeller, men Yamaha har motstått fristelsen til å svare med
enda mer fart eller sportslige kjøreegenskaper.
I stedet har de lagt vekt på å gjøre kjøreturen
enda mer komfortabel og avslappet, i tillegg
til muligheten for ”automatgir”. AS-modellen, som den heter (A for ABS og S for
Shifting), vil i første omgang bare bli laget i
et begrenset antall (800 eksemplarer kommer
til Europa i 2006, og fire av dem kommer til
Norge), men hvis etterspørselen er stor nok,
vil det bli laget enda flere neste år.
Endringene som gjelder for begge FJRmodellene begynner med ergonomien. Styret
er treveis justerbart, og setet kan heves 20
mm fra standardhøyden på 800 mm. Fothvilerne for passasjeren er flyttet nedover, utover
og framover, slik at det blir enda romsligere
og mer komfortabelt å sitte bakpå.
Også den elektronisk justerbare vindskjermen, som var et av de får svake punktene på
forrige modell, er 25 mm høyere og står 50
mm nærmere sjåføren når den står i høyeste posisjon. Det er også små endringer på
kåpen, blant annet med sidepaneler som kan
justeres utover og gi mer vindbeskyttelse for
beina.
Yamaha har også funnet ut at det er like greit
at sidekofferter og ABS blir standardutstyr,

nesten alle kundene ville ha dette uansett, og
på AS er det også varmeholker.
Hovedlyset kan enkelt justeres via en knapp
på instrumentpanelet, og det er et el-uttak i
hanskerommet, som for øvrig låses automatisk når tenningen slås av.
Til slutt er det også et nytt multifunksjons
instrumentpanel med alt du forventer av
informasjon, blant annet girindikator, temperatur og bensinforbruk.
Jeg har ikke kjørt langt på den nye FJRen
før jeg setter pris på den forbedrede vindbeskyttelsen. Styret og setet gir en avslappet,
nesten opprett sittestilling i standardposisjon, og med å kjøre vindskjermen til topps
med knappen på styret, reduseres vindstøyen
til akseptabelt nivå. Sjåfører med gjennomsnittshøyde kan glede seg over å se gjennom
vindskjermen i nesten total stillhet, mens
lengre sjåfører ennå mangler litt. Det er en
klar forbedring, men med setet i øverste posisjon for å å bedre plass til beina, er skjermen
enda for lav.
På motorvei har sykkelen beholdt, og vel
så det, den gode evnen til høyfartscruising.
Luften føres gjennom sykkelen på en annen
måte, for hurtigere å kvitte seg med motorvarme. Motoren har den typiske firer-følelsen,
og holder seg vibrasjonsfri gjennom hele turtallsområdet ved hjelp av sine to balanseaksler. Likevel merket jeg at jeg stadig lette etter
enda et gir i femtrinnskassen, til tross for at
den nå er giret høyere og har girindikator.
Det er nok krefter og vindbeskyttelse til
å kjøre ubesværet i godt over 180 km/t.
Sannsynligvis er det fartsreserver til å nå opp

til omkring 225 km/t. Med god sikt i de nye
speilene og 25 liter på tanken, kjennes Yamahaen som den er klar for de virkelig lange
etappene.
Som før er det 143,5-hesters motorens fleksibilitet som virkelig imponerer. Den er alltid
villig til å svare med en bølge av aksellerasjon, enten den durer opp mot rødlinja på
9000 omdreininger, cruiser ved 5000, eller
triller gjennom en rundkjøring på mindre
enn 2000 omdreininger i fjerde gir.
Formålet med FJR har alltid vært å sørge
for like doser sport og touring, både fra motor og chassis. Den cruiser lett 180 km/t på
motorveien, men når veiene blir mer svingete
kjennes den smidig og nokså lett. Endringene
i chassiset begrenser seg til en liten modifikasjon på gaffelen for mykere virkemåte, og
forlenget baksvinge med 35 mm for bedre
stabilitet.
Det hele fungerer utmerket, fram til et visst
punkt. Stabiliteten er det ingenting å si på, og
selv om den er rimelig mykt og komfortabelt
satt opp, er den stram og fast nok til å holde
linjen gjennom høyfartskurver.
Til å være såpass stor, er den ganske lett å styre på veier med krappere svinger også. Men
når farten øker noen hakk til, blir Yamahaen i
mykeste laget. Selv om bakkeklaringen er bra,
skraper fothvilerne eller tåspissene lenge før
grepet til Bridgestone BT020 er brukt opp.
FJR har enkelt justerbar returdemping på gaffelen og forspenning på bakdemperen, mens
forspenning foran og retur bak krever at du
henter fram verktøysettet. Muligheten til å
stramme opp dempingen elektronisk, som på

Giringen foregår enten
med knapper på styret,
eller på vanlig vis med
venstre fot. Begge
deler uten bruk av
kløtsj, og dermed er
naturlig nok også kløtsjhendelen tatt bort.
Girkassen har fri helt
nederst, og de fem girene oppover. Systemet
er programmert slik at
det ikke er mulig å gire
opp ved veldig lave
turtall, eller ned ved
veldig høye. Bortsett
fra det styres giringen
fullstendig av sjåføren,
akkurat som med en
konvensjonell girkasse.
De fleste som kjøper FJR tar med ABS og kofferter i samme slengen, så derfor har dette blitt
standardutstyr fra nå av.
BMW, hadde absolutt vært kjærkomment.
Bremsene, derimot, er gode. ABS-systemet
virker å slå inn litt oftere under hard kjøring
enn BMW sitt, men heldigvis uten det samme
krafttapet som på tyskeren når det skjer.
Yamahas koblede bremser er en mer sofistikert utgave av den gamle Guzzi-løsningen,
der hendelen virker på frambremsen, mens
pedalen virker både framme og bak. På en
sykkel som dette, der du sannsynligvis kommer til å bruke bakbremsen en god del, er
dette en bra løsning, som hjelper til med å
stoppe, men overlater kontrollen til sjåføren.
Systemet er også smart nok til at pedalen bare
virker på bakbremsen ved krypkjøring.
Endelig var det min tur til å prøve ASmodellen, og når sant skal sies, begynte det
ikke bra, men det var neppe sykkelen eller
girkassens feil. Garmin Navigatoren sendte
meg ut i fullstendig feil retning, og etter kort
tid var jeg håpløst fortapt i en labyrint av
brosteinsbelagte bakgater. Jeg fant ut av det
til slutt, og sikre kilder forteller at Garmin-enheten er glimrende, hvis du bare vet hvordan
den skal brukes.
Heldigvis er YCC-S girskifteren mer brukervennlig. Når du har startet sykkelen, må du
trykke på en knapp på styret for å aktivere
systemet. Jeg glemte det noen ganger i star-

ten, slik at det ikke skjedde noe som helst
når jeg flikket på girskifteren med fingeren.
Men viktigere er det at jeg ikke en eneste gang
rotet det til og girte feil, selv om fingrene
mine ikke er like veltrente på giring som
venstrefoten.
Når du ikke har det travelt, men bare cruiser
rundt, er det noe herlig bedagelig når du
nærmer deg en serie svinger med en momentsterk sykkel som dette. Ned et gir med
en liten fingerbevegelse, og så på gassen igjen
ut av svingen på en bølge av mykt firer-skyv.
Enkelte ganger virket det best å slå av gassen
et ørlite øyeblikk for å hjelpe til med å gire
opp, mens automatkløtsjen tok seg av nedgiringer på forbilledlig vis. Det var et lite rykk i
kardangen enkelte ganger, men ikke så mye at
det er noe å bry seg med.
Den eneste gangen jeg ikke var så
fornøyd med systemet, var når jeg hadde det
travelt med å ta inn igjen det tapte etter å
ha kjørt meg vill. Hissigere kjøring på nokså
krevende vei, og mer fokus på styring, grep
og bremsing, gjorde at hjernen fikk vel mye
å jobbe med. Da var det greit å kunne gå
tilbake til konvensjonell giring, som alltid er
tilgjengelig med knappen på styret. Men selv
om den veltrente venstrefoten overtar, er det
litt merkelig å ikke ha kløtsj.

Med litt mer tid, ville helt sikkert giringen
falle like naturlig som dagens konvensjonelle
måte å gjøre det på, men likevel, Yamahas
løsning har sine ulemper. Uten kløtsj blir det
noen ganger litt rykk og napp når du starter
fra stillestående. Med mindre sykkelen er
tungt lastet, er det i slike situasajoner ofte
like greit å bruke andregiret. Også i veldig
lav fart, for eksempel u-svinger og filtrering i
køer, er det vanskeligere uten kløtsj.

I gitte situasjoner, for eksempel ved aksellerasjon på løst underlag eller i rundkjøringer
med mye trafikk, vil du kjøre på så lavt turtall
at kløtsjen kopler ut (det skjer automatisk
under 1500 omdreininger), og det gjør selvsagt sykkelen vanskeligere å kontrollere, men
også dette er sannsynligvis en vanesak, og vil
fort bli bedre med mer bruk.
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tekniske data

FJR 1300 imponerer både med og uten automatkløtsj-systemet YCC-S, og det er ingen tvil om at en veldig god sykkel
har blitt enda bedre. Årets forbedringer plasserer den helt i
toppen når det gjelder høyfartstouring.
Men FJR er også en avslappet og komfortabel motorsykkel,
og det blir den enda mer med YCC-S. Men den kløtsjløse
giringen koster en god del ekstra penger. Ikke alle vil syns
det er verdt 18 000 kroner, samtidig vil sikkert noen ikke ha
det uansett. Dette er tross alt den eneste sykkelen som er
å få tak i med med et slikt system. Yamaha skal ha ros for å
tørre satse på dette. Det forsøvrig også mulig at YCC-S blir
billigere hvis det kommer på flere modeller senere.
FJR 1300 AS fungerer så bra at vi er temmelig sikre på at vi
vil få se mange flere høyteknologiske girkasser framover.

Motor: Tverrstilt rekkefirer, fire ventiler per sylinder,
væskekjølt, DOHC, 1298 cc, boring x slag 79 x 66,2 mm.
Kompresjon 10,8:1. Digital bensininnsprøytning. Våtsump. 5
gir, våtkløtsj, kardangdrift.
Effekt: 143,5 hk/8000 omdreininger
Dreiemoment: 134,4 Nm/7000 omdreininger

Fleksibel motor
Fin miks av komfort og sport
Ergonomi
Vindskjermen lav for lange sjåfører

Chassis: Aluminiumsramme. Teleskopgaffel, Ø 48 mm,
fullt justerbar, 135 mm hjulvandring. Monodemper bak,
fullt justerbar, 125 mm hjulvandring. Doble 320 mm
bremseskiver med firestemplede kalippere foran, 282 mm
bremseskive med tostemplet kalipper bak, sammenkoblede bremser med ABS. Dekk Bridgestone Battlax BT020,
120/70-17 foran, 180/55-17 bak.
Mål og vekt: Tørrvekt 264 kg (AS 268 kg), sittehøyde
800/820 mm. Tankvolum 25 liter. Akselavstand 1550 mm,
gaffelvinkel 26 grader, etterløp 109 mm.
Greit å vite: Pris ca kr 217 500 (235 500 for AS). Fargevarianter blå/hvit, grå, beige. Importør Yamaha Motor
Scandinavia.
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SEATSTER
Spesiallagde seter med ”trappehøyde” fra
fører til passasjer. Brodert logo i ryggen på
førersetet. Setet gir god støtte og sittekomfort.
Leveres i ”piping striper” lik hovedfargen på
motorsykkelen.
Leveres til følgende sykler:
CB600 Hornet 00-02
CB600 Hornet 03-04
VFR800F 02-05
ZR-7
Z750 04
Z1000 03-05
GSF600 Bandit 00-05

GSF1200 Bandit 01-05
SV650 99-02
SV650N/S 03-06
SV1000N/S 03-06
FZS600 Fazer 00-03
FZ6 Fazer 04-06
FZS1000 01-05

DESIGN TANKVESKE
Nyutviklet tankveske for Bagsters tanktrekk. Leveres i tre fargekombinasjoner.
Design er på 20l. og kan utvides til å
romme 30 liter. På fritiden kan den bæres som en ryggsekk. Under kartlommen
nnes et egnet rom for oppbevaring av
småsaker. Regntrekk medfølger.

TANKTREKK
Tanktrekkene til Bagster er skreddersydde og nnes i PVC og Cristal-utgave.
PVC gir tilnærmet lik farge som på
sykkelen, mens Cristal er en egen serie
med tanktrekk i glanset utgave som
matcher lakken man har på sykkelen.
Hva som passer til din MC nner du ut
ved å besøke www.bagster.com

MEDEA TANKVESKE

ATHENA TANKVESKE
Athena har avrundtet form som bensintanken på de este MC-er. Meget praktisk
med 2 utvendige mindre lommer.
Kan gjøres om til ryggsekk (seler medfølger). Regntrekk inkludert.
Rommer 15l. og kan utvides til 30l.
Leveres i 12 forskjellige farger

NY!

Nyutviklet tankveske for Bagsters tanktrekk.
Leveres i sort med grå felter. Medea er på
22l. og kan utvides til 34l. Under kartlommen nnes det et eget rom for håndveske
(69-4881), denne kan leveres som ekstrautstyr. Innvendig nnes mange detaljerte
rom - egen veske for oppbevaring av f.eks.
barbermaskin. Regntrekk medfølger.

Importør:

www.sps.no

Utvalg og varenummer nner du på www.bagster.com
Bestill hos din lokale MC-forhandler/verksted!

