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Ismerkedj meg még egy
kedvező árú Yamahával –
az EX Sporttal.
Bemutatjuk az új Yamaha EX Sportot – azoknak, akik
maximális megbízhatóságra és igazi vízi szórakozásra
vágynak egy mozgékony, sokoldalú és könnyen kezelhető
gépben.

Az új EX sorozat mindazzal a megbízhatósággal és
technikai innovációval készült, amely a Yamaha
WaveRunner járműveket legendássá tette, de
letisztultabbá tettük, hogy az ára igazán kedvező legyen.
Vízi sportoláshoz az EX Sport a legmegfelelőbb.

A ránk jellemző egyenletes, megbízható és gazdaságos
teljesítményt nyújtja, emellett pedig minden mást, ami
ahhoz kell, hogy stílusosan vízre szállhass – átlátható és
informatív műszerfal, mechanikus hátramenet, dupla
tükrök, fellépő platform és kapaszkodó, vonószem és
bőséges tárolóhely

Új Yamaha TR-1 motor – nagy
teljesítményű, 3 hengeres, 1049
ccm-es

Mechanikus hátramenet a
könnyebb manőverezésért

Kompakt, nagynyomású
HyperFlow sugárszivattyú

Kényelmes ülőhely 3 ember
számára

Átlátható és informatív
többfunkciós LED-műszerek

Sebességmérő, tachométer +
üzemanyagszint, futott órák
száma

Stílusos színek és vonzó, modern
grafikák

Kesztyűtartó, csomagtartó és ülés
alatti tároló

Nagy, 52 literes üzemanyag-
kapacitás – hogy tovább tartson a
szórakozás

Dupla tükrök, fellépő platform és
fogantyú

Erős vonóhorog vízisízéshez,
wakeboardinghoz és vízi
játékokhoz

Kényelmes, csúszásgátló
szőnyegek
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A világ
legmegbízhatóbbnak

tartott vízi járműve

Napjaink WaveRunner hajóit hosszú évek
tapasztalatai alapján világszerte
megbízhatóságukról és nagy
teljesítményükről ismerik – emögött a
hatékony 4 ütemű motorok fejlesztése terén
elért úttörő munkánk áll. Az eredmény?
Egyetlen vízi jármű sem érhet a nyomába.

A forradalmi RiDE rendszerétől a
szuperkönnyű NanoXcel2® hajótesteken
keresztül a kompresszoros, négyütemű, 1812
ccm-es motorokig a Yamaha innovatív
formatervei, technológiái és műszaki
megoldásai mind élen járnak.

A finom részletek és a letisztult felépítés
luxushatást kölcsönöz a járműnek, így a
teljesítmény és a kényelem páratlan
ötvözetével állunk szemben, amely vízi
túrákhoz és sportosabb vezetéshez egyaránt
tökéletesen alkalmas.
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Az új TR-1 – 1049 ccm-es, 3 hengeres motor
Meglepően kedvező ára ellenére az izgalmas, új EX Sport
modellt innovatív 3 hengeres motorunk, az 1049 ccm-es
Yamaha TR-1 legújabb verziója hajtja. Kompakt és könnyű, de
nagy erejű egység, élénk gyorsulással és nagyszerű
csúcsteljesítménnyel, és egy új Yamahától elvárható
gazdaságossággal és megbízhatósággal.

Folyamatos használatra és teljesítményre tervezve
A TR-1 motor egyenletes és csendes teljesítménye, kompakt
méretei és könnyű súlya kombinálva a már bizonyított, erős és
strapabíró hajótesttel egyszerre nyújt felhasználóbarát
kezelhetőséget, mozgékonyságot és egyensúlyt. Mechanikus
hátramenettel is rendelkezik, így az eredmény maximális
szórakozás és irányíthatóság, még a kevésbé tapasztalt vezetők
számára is.

HyperFlow sugárszivattyú – annyi nyomás, amennyire

szükség van
A fantasztikus kezelhetőség és a lenyűgöző teljesítmény már régóta
fémjelzik a Yamaha WaveRunnert. Az azonnali gázreakciót és
gyorsulást a modern szívórendszer, a kiváló, nagynyomású Hyper-
Flow sugárszivattyú, a rozsdamentes acél szivattyúkerék (impeller),
valamint a mérnöki precizitással kialakított hajótest teszi lehetővé.

Kényelmes ülőhely 3 ember számára
Az ergonomikus kialakítású, precíz gyártású ülések biztonságosak és
kényelmesek – tökéletesek sportos vezetéshez vagy vízi túrákhoz 3
ember számára. Annyira kényelmes, hogy úgy fogod érezni, teljesen rád
szabták. Továbbá rendkívül praktikus, vízhatlan tárolórekeszt
alakítottak ki alatta.

Nagy, 52 literes üzemanyag-kapacitás – hogy tovább tartson

a szórakozás
Ha kihajózol az EX Sporttal, valószínűleg sokáig nem akarsz majd
hazajönni; ezért minden piaci versenytársénál nagyobb kapacitású
(52 literes) üzemanyagtartályt építettünk. Ez azt jelenti, hogy a vízi
szórakozás még tovább tarthat – és még messzebbre hajózhatsz.
Mindenre gondol – és tipikus Yamaha.

Többfunkciós LCD műszerek
Az árkategória többi vízi járműve esetében csak ritkán találkozhatunk
olyan eszközökkel, mint a stílusos műszerfalon helyet kapó mutatós,
többfunkciós LCD-műszerek – az új EX Sporton mégis ott vannak.
Átlátható, könnyen leolvasható sebességmérő és tachométer kijelzőket,
valamint az üzemanyagszintről és a futott órák számáról tájékoztató
kijelzőket kínál.
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Motor EX Sport
Motor típusa 3 hengeres, TR-1, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Szuperfeltöltő -

Lökettérfogat 1 049cc

Furat x löket 82,0 mm x 66,2 mm

Kompresszióviszony 11,0 : 1

Hűtőrendszer Vízhűtéses

Szivattyú típusa 144 mm Axial Flow

Üzemanyag Ólommentes normál benzin

Fuel supply system Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag tank kapacitása 50,0 liter

Olaj kapacitás 3,5 liter

Méretek EX Sport
Hossz 3,14 m

Szélesség 1,13 m

Magasság 1,15 m

Száraz tömeg (kg) 265 kg

Jellemzők EX Sport
Tárolókapacitás 37,8 liter

Utasok száma 1-3 személyes

A kiadványban szereplő információk és adatok általános jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A TELJESÍTMÉNYT FELELŐSSÉGGEL kell használni,
és meg kell őrizni és fenn kell tartani azokat a sportolási lehetőségeket és élményeket, amelyek a személyi vízi járművek használatából erednek. A felhasználónak is
tisztában kell lennie azzal, hogy a Yamaha WaveRunner valójában egy hajó, ezért meg kell ismernie és követnie kell a tengeri és folyami szabályozásokat,
professzionális oktatáson kell részt vennie, ahol lehetséges, és be kell tartania a helyi törvényeket és jogszabályokat, amelyek a régiótól függően jelentősen
különbözhetnek. A kiadványban szereplő fotók profi vezetőkkel mutatják be a vízi járműveket, és a képek publikálásával nem szándékoztunk semmilyen javaslatot
vagy útmutatást adni a biztonságos használatra vagy a használat stílusára vonatkozóan. A használat előtt olvasd el az összes használati utasítást, valamint MINDIG
viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy egyéb életmentő eszközt hajózás közben. SOHA NE VEZESS ALKOHOL BEFOLYÁSA ALATT.
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Pure White with Azure Blue

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha hajóalkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha emellett a Yamalube® kenőanyagok használatát javasolja. A Yamalube® márkanév alatt

forgalmazzuk saját, kiváló minőségű kenőanyagainkat. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között

hatékonyan működik.

A funkcionális és elegáns megjelenést biztosító tartozékokon kívül a Yamaha kiváló minőségű, innovatív hajós

kiegészítők teljes választékával áll rendelkezésre.  Emellett utcai ruhák teljes választéka is elérhető. A további

információkért látogass el a következő oldalra:

www.yamaha-marine.eu/accessory

Tuddj meg többet a

Yamaha EX Sport modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


