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NMAHA FSI

Gearkasse

Den kraft,  deres maskine udvikler, bl iver
overlørI fra en Jiretr insgearkasse t i l  bagh-
julet.  Yamaha synkrongearkasse har 4 tr in,
udvalgt på en sådan måde, at maskinen kan
give den bedste praestat ion under al le for-
hold. Ubesværet gearskif tning giver ydeevne
øKOnOmt.

Bremser

Katastrofeopbremsning, !angsom opbrems-
ning; begge kan foretages med l ige stor
sikkerhed. Aluminium fuldtromle bremser i
for og baghjul giver hurt ig varmespredning.
Bremserne er udført med dobbelt tætning,
der sikrer, at de er vand- og støvtætte under
al le forhold.

Benzintill

For at sik
det af de
blandinge
rigt ige t ir
motor k<
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Specifikationer
Udførelse
max. hastighed
min. vendediameter
MOTOR
rype

slagvolumen
boring & slaglængde
kompressionsforhold
smøresystem

startsystem
transmission

DIMENSIONER
fuld længde
fuld bredde
fuld højde
hjulafstand
min. fr ihøjde
nettovægt
tankkapacitet
dækstørrelser: fordæk

bagdæk

30 km/t
1800 mm

2-takts,
6ncylindret
49 cmo
40 x 39,7 mm
6,8:1
ol ieblandet
benzin
kickstart
4-trins gearkasse

1,790 mm
555 mm
935 mm
'1 ,160 mm
135 mm
79 kg
7,0 l iter
2,25-17-4PR
2,50-17-4PR

lrsel

a en motors effekt ive ydeevne er
ydersie vigt ighed, at benzini luft-

r kommer ind i  cyl indrene på det
sDunkt- Med Yamaha's totakts
rtrol leres brændStoft i l førslen af
membranventi l  system.

Sæde

Yamaha sædet er udfærdiget t i l  den største
komfort t i l  1 person , t i l  lange el ler korte
ture.

med forbehold for ændringer

af  Yamaha ved forskning gennem mange år
t i l  en motor, som er usædvanlig stærk, dri f ts-
sikker og frem for alt ,  økonomisk.

lnstrumenter
Et blik på det oplyste instrumentudstyr giver
alle oplysninger straks. Speedometer, kon-
trollamper for tænding, frigear og blinklys.

Motor
Den encyl indrede totakts motor er udviklet



YAMAHA FS 1
DEN BEDSTE JAPANSKE KNAL!.ERT
I  d isse mekaniserede t ider kan man komme
længere på en knal lert .  Den fylder ikke nær
så meget i  t raf ikken. FS 1 er nem at styre.
Og ingen kan have noget at indvende imod
det, det koster at købe den, køre den og
vedl igeholde den. Yamaha's FS 1 kan i
økonomisk henseende konkurrere med
ethvert andet transportmiddel.  Hvad mere
er, den^ giver Dem ubegrænset fr ihed uden
ekstra omkostninger.
På et hvi lket som helst t idspunkt af døgnet
står det Dem fr i t  at køre hvorhen De ønsker.
At komme hurt igt på arbejde, i  skole og
hjem igen.
Tekniske detal jer? De er af en sådan art,  at
man aldr ig behøver at  bekymre sig om dem.
Sporty, sparsommelig og' kult iveret,  sådan

product ion:  korpzås, amsterdam, hol land
FS 1/76/52.500/D

er Yamaha's FS 1,  Deres knal ler t  af  i  morgen.
Yamaha's FS 1 er den mest smarte knal lert
i  verden f iks og elegant - en kval i tet dobbelt
så god som noget andet mærke.
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