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A legfényűzőbb módja a új
horizontok felfedezésére
Az FX Cruiser HO valódi előrelépés a luxus és a
teljesítmény terén. Minden részletét úgy alakítottuk ki,
hogy élvezetessé és feledhetetlenné tegye a vízen töltött
időt.

Az 1812 ccm-es HO motorblokk gondoskodik
egyenletesen nagy teljesítményről, a forradalmi RiDE
rendszer intuitív vezérlést biztosít, a pehelykönnyű
NanoXcel® hajótest pedig biztos kezelhetőséget és
stabilitást nyújt.

A lenyűgöző képességek sora folytatódik az elektronikus
gázadás-vezérlő és trim rendszerrel, a hátramenet-
vezérlővel és a távirányítható biztonsági rendszerrel,
melyeket számos új funkció (állítható kormányzás,
bővített tatplatform, 3 személyes Cruiser ülés, kihúzható
kötélrögzítők) egészít ki – az FX Cruiser HO modellel a
hajóutak egészen új világát fedezheti fel.

Nagy teljesítményű 1812 ccm-es
motor elektronikus üzemanyag-
befecskendező (EFI) rendszerrel

Forradalmi RiDE rendszer – intuitív
vezérlés

Erős, mégis pehelykönnyű
NanoXcel® hajótest és fedélzet

Luxuskivitelű, 2 részes Cruiser ülés
3 utas számára

Elektronikus iránytű,
üzemanyagszint-, levegő- és
vízhőmérséklet-kijelzés

Tempomat, No Wake üzemmód és
elektromos trim

Egyedülálló távirányítható
biztonsági rendszer Low-RPM
Mode™ funkcióval

Elektronikus hátramenet
túlpörgetésgátló rendszerrel

Az előremeneti-üres-hátrameneti
mód, a RiDE rendszer, valamint az
elektromos trim működéséről
tájékoztató műszerek

Egyedi, 4 fokozatban dönthető
kormányrendszer

Kihúzható kötélrögzítők, mély
tatlépcső és dupla fogantyú a
visszaszálláshoz

Tágas tárolóhely és vízálló
rekeszek



FX Cruiser® High Output
www.yamaha-motor.hu

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 NanoXcel® 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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Nagy teljesítményű, 1812 ccm-es motor
A nagy lökettérfogatnak köszönhetően a nagy teljesítményű
1812 ccm-es motor fantasztikus erőt ad le, amit a Hyper-Flow
vízsugárszivattyú 3 lapátos járókereke bizsergető gyorsulássá
alakít át. Az elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI) akár
hagyományos ólommentes üzemanyag használatakor is a
lehető legegyenletesebb teljesítményt biztosítja hatékony,
gazdaságos működés mellett.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive Deceleration

Electronics – hátramenet intuitív lassítóelektronikával)
A forradalmi RiDE rendszer teljesen átformálja a hajózás
élményét, és mindenkinek elhozza a magabiztosság érzetét,
legyen bármilyen szinten is. Az előremenethez és gyorsításhoz
húzd a jobb oldali markolaton lévő gázkart, a lassításhoz és
hátramenethez pedig a bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

Pehelykönnyű NanoXcel® hajótest és fedélzet
Az áramvonalas hajótest és fedélzet a Yamaha egyedülálló, a
hagyományos üvegszál-erősítésű anyagoknál 25 %-kal könnyebb
NanoXcel® anyagából készült. Az FX Cruiser HO így rendkívül agilis
kezelhetőséget nyújt optimális üzemanyag-fogyasztás mellett. A
hajótest és a fedélzet kialakítása is legmodernebb elveket követi, így
több helyet és nagyobb stabilitást biztosít, extra tárhelyekkel a
kényelmesebb utazáshoz.

Elektromos trim és átlátható, stílusos műszerek
Az elektromos trimrendszer a bal oldali markolaton található két,
egyszerűen kezelhető gombjával folyamatosan teljes körű vezérlését
biztosít a trim pozíciója felett. A trimlapot egy csavarással a szűk
kanyarhoz szükséges pozícióba kattinthatja, majd a kanyar után
visszakapcsolva maximális sebességgel lőhet ki. Jól látható visszajelzés
a trim állapotáról, a RiDE rendszer működéséről, valamint az
előremeneti-üres-hátrameneti mód kijelzése mind felkerültek a stílusos
műszerfalra.

Drive-by-Wire fojtószelepház
A Yamaha kifinomult elektronikus gázadás-vezérlő rendszere számos
„intelligens” funkciót tartalmaz. A tempomat funkcióval beállíthatja
és tarthatja sebességét, a No Wake üzemmód alacsonyabb
sebességgel történő egyszerű haladást biztosít, míg az elektronikus
hátramenet túlpörgésgátló rendszerrel a hátramenet során segít a
finomabb manőverekben, így könnyedén kijuthat a szűkebb
helyekről.

Távirányítható biztonsági rendszer Low-RPM Mode™

funkcióval
Ez a Yamaha piacvezető innovatív rendszere. A távvezérlő gombjának
egyszeri megnyomására a jármű speciális "L" (alacsony fordulatszámú)
üzemmódba kapcsol, és korlátozza a végsebességet, ami ideális a
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biztonságos manőverezéshez. Biztonsága és nyugalma érdekében, a
távvezérlő másik nyomógombjával a gyújtás letiltható, ezzel
megakadályozható a véletlen indítás, illetve a jármű illetéktelen
eltulajdonítása.
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Motor FX Cruiser® High Output
Motor típusa 4 szelepes, 4 hengeres, 1.8 Liter High Output, 4 ütemű, DOHC

Szuperfeltöltő -

Lökettérfogat 1 812cc

Furat x löket 86,0 mm x 78,0 mm

Kompresszióviszony 11,0 : 1

Hűtőrendszer Vízhűtéses

Szivattyú típusa 155 mm Axial Flow

Üzemanyag Ólommentes normál benzin

Fuel supply system Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag tank kapacitása 70,0 liter

Olaj kapacitás 5,3 liter

Méretek FX Cruiser® High Output
Hossz 3,56 m

Szélesség 1,23 m

Magasság 1,23 m

Száraz tömeg (kg) 377 kg

Jellemzők FX Cruiser® High Output
Tárolókapacitás 125,5 liter

Utasok száma 1-3 személyes

A kiadvány többször említi a Yamaha értékes, globálisan használt márkaneveit és szolgáltatásneveit. A dokumentum tartalmazhat hivatkozásokat más cégnevekre,
márka- és terméknevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei/szolgáltatásjegyei. Ezeket a cégneveket, márka- és termékneveket a kiadványban kizárólag
azonosítási célokból használtuk, és a harmadik fél neveire, márkaneveire, termékeire vagy szolgáltatásaira történő hivatkozás nem jelenti a harmadik fél, vagy a
termékek vagy szolgáltatások ajánlását, támogatását vagy megerősítését.
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Pure White

 Kiemelt tartozékok

Óra és tachométer

Az összes FX Cruiser® High Output tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

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 széles választékával áll rendelkezésére.  Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető. A további

információkért látogass el a következő oldalra:

www.yamaha-marine.eu/accessory

Tuddj meg többet a

Yamaha FX Cruiser® High Output modellről

a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


