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BEGAGNAT YAMAHA XJR1300 999 

Den stora nakna besten XJR 1300
Farg och form är en ren flir1 med
tidigt BO-och sent lO-tat.

Tillbakablick

En tuff retroracer som glädjer sin ägarkår med goda
köregenskaper och en mäktig och fullt synlig motor.
YAMAHA XJR1300
Molor 4cyl, rak.4·lakl. DOHC.luI1k0d. 4·
~~!;le!!_cy~er

Borrning/slag 79/~3 ,a:c., ";;;:m-,--_ _ _
Slagvolym 1 251 cm'
Kom,presslon 9.7 .1
Effekt (anUill"nJ78 kW (1 06 hk)/8 DOg rpm
.Vrldmoment (an~i ...t) 100 Nm/6 OOOrpn
Brånslesystem Fdrgasare__ _ _ __
KraH6verf6r1_ng Fern.".'ix~!da~, j,3
_~assl ~arn avståi röroch SI';ng I all!
Fjädring fram 43 mm teleskoP" g:::.
"all",el_ _
!lädrlng bak Dubbla_stö; d am ~
Broms fram 298mm s\il'or, f,'kOll'sOk
Broms b~k 267-" msklVa , !vAKOlvsok
Däck fram 120/70·17_ _ _ _ __
Däck bak 180/55- 17
mm
" -_ _ _ __
Hjulbas l 500 mm

~adelhöjdI95

Tank.olym=22:c.lic.:te.:...
r_ _ _
Torrvikt 224 kg

riW!! 62

otorcyklar i sin
renaste form och
hårdaste kärna är
de där du inte kan
ta bon en pryl utan att den slutar
fungera som den typ av fordon de
är. För somliga ärdet aUra renaste
i hojväg en encylindrig brittisk
hoj medan det för andra kan vara
speedwaymaskin.
Många av oss känner ändå att
en stor och stark motor är grunden
Till allt gott här i världen och vägrar
köra någOT annat än en viss mo
torkonfiguration om kanske en V
twin eller en radfyra. För det renlä
riga plocka-på-snåla radfyrefolket
är sjuttiotalet den gyllene epoken
med Kawasakis 900 och Suzukis
GS 1000 den riktiga eran. Även 80

M

talet med Suzuki GSX IlOO, Honda
och Kawasaki z 1000 för
att nämna några är tider som får det
att vattnas i munnen på den som
gillar rena avklädda men ändå. för
tiden. sportiga hojar. Det är bland
dem som anser an dena är den hår
daste av hojkärnor som finns just
månadens hoj skapades,
Det är en hoj som IIi nar med
dem som tycker att hojracing stod
i sin zenit med Lawson och Spen
cer i AMA:S superbikeserie på det
tidiga åniotalet. Det är alltså helt
och hållet frågan om en retrohoj av
sporthojssnitt. En hoj. i princip. så
avklädd från onödigheter det går
utan an bli olaglig eller okörbar.
Lyssnar vi med ägarkåren så är
det en ganska samstämd sång som
CD 1100 F

vi hör. Naturligtvis samlas de flesta
tonerna kring motorn och dess
egenskaper. De flesta är rörande
överens om an motorn levererar
kraft var än i registret du befinner
dig.
NÅGON TYCKER ATT den dras med lite
väl framtonat mekaniskt oväsen.
Det är förvisso vanligare med mer
motorljud på luft- än på vätske
kylda motorer. De som är vana vid
mer touringinriktade hojar finner
också avsaknaden aven sjätte väx
el och att den är ganska lågt växlad
som ett problem vi längre mrer.
Andra menar an den ären utomor
dentlig touringhoj och skillnaden
häremellan kanske gör sig gällande
beroende på val av väg. Skippa E4:

"XJR BJUDER PÅ GLÄDJE I ALLA KRURVPARTIERcc
an och ta de roliga småvägarna så
blir resan roligare oavsett.
Ett högt vridmoment samt en
mycket tacksam effekt kurva gör
att det alltid finns något art hämta,
oavsert varvtal och det är kanske
en av de allra viktigaste faktorerna
som gör XJR till en så rolig hoj.
2007 kom inspmtning och gjorde
inte heller saken sämre . Yamaha
XJ R1300 går mycket bra att både
eruisa oeh busköra med. Orken gör
art skillnaden är minimal mellan att
ha passagerare eller inte.
Motorn blir lärt väldigt varm
varma dagar och detta irriterar
några av ägarna.
Men på det hela kan vi konsta
tera att motorn är de flesta väldigt
nöjda med och att den tack vare sin
konstruktion också lämnar ert stort
utrymme för förtroende. Bränsle
förbrukningen är enligt några lite
väl hög men kan accepteras med
tanke på hur roliga de milen man
körär.
FLYTTARVt oss till komfort och
väghållningssidan låter fortfarande
ägarna som art dc är ganska nöjda.
Såväl förare som passagerare gillar
sirtkomforten. Kanske är det så art
passagerarplatsen på XJR förtjä
nar ett extra plus. Rapporter om
störande vibrationer runt 80-90
kilometer i timmen hörs i enstaka
fall men dessa vibrationer säger
också ha försvunnit när du nått
över 90 - 100.
Vägh:illningen bjuder till lek
lusta och den trivs lika bra i långa
och svepande kurvor som där du
får jobba på med gas och broms i
riktigt trixiga partier. XJR går att
lägga ner tills fotpinnarna tar i.
Som nära alltid får fjädringen en
reprimand för att vara för mjuk och
gungig av dem som kör mest aktivt
men anpassningen till vardagsbruk
och resekomforr gör ändå art det
fungerar väl till bruksåka upp till
lite avancerade svängar.
Är du kräsen så finns det en
lite uppdaterad sp-modell med
Ohlinsdämpare bak förutom några
smådetaljer. Andra framfjädrar och
ersättningsdämpare finns annars
att köpa.
Summa summarum ärxJR en
skojig hoj som trots sin torrvikt
på 2.2.4 kilo är en lättmanövrerad,
bekväm och stabil motorcykel. Att
den får oss art tänka tillbaka på hur
det var innan kåpor dolde allt på
sportiga hojar är ert plus. C'

Två runda klockor ar relro. Så ar del.
XJR1300 har 8n snygg OCh funktionell
Instrumentering. S ra Yamaha:

har en fantastisk motor son la'n ra' kraft
sa del räcker och dessutom håller
'

Verkstadens
dom : Mycket lite

att oroa sig för!
DU KAN SE på tillbehören lite
hur hojen är brukad. Har hojen
helsystem, Dynojet och rensat
bakparti så har den vant ägd

Framoromsarna på Yamaha XJR 1300
är dugligt tillt agna. Dubbta skivor och
fyrkoivsok.

En nktig hoj med en uppsyn hemma
hörande i den era XJR vill höra hemma

En stadig aJuprofil utglorde SlOmmen i
denna stadiga sWing . Notera hur snyggl
lilttborrat momentstaget är underliII

XJR1300SP bar Ohlinare OCh några
små uppdatenngar mot vaniljmodellen.
DekalIrim ar inte heller fel.

aven gasglad. X JR går lätt att
skrä mma upp I framhjulslyftande
prestanda. Är den istället utrustad
med väskor och ruta så har den
förmodligen gått som touringhoj .
Det sistnämnda ger mycket litet
Slitage på hojen. Kolla servicebo
keni Vill man garantera en lång
livslängd skall man naturligtvis
följa serviceintervallerna som vid

lOOOmil faktiskt ar mycket gene
rösa. Servicen är också mycket
lättgjord med stor åtkomlighet på
denna då den saknar kåpor
De so m gnäller på att gaffeln och
stötarna är för svampiga och
mjuka sitter antagligen på fellloj
från bor)a!'l. De duger gott som
det är. O
ALEXANDER TOFTGÅRD

utseendemässigt.
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63 mil!

