VX

A világ
legmegbízhatóbbnak
tartott vízi járműve
A mai WaveRunnerek élvezik mindazt a megbízhatóságot
és nagy teljesítményt, amivel sok év után világszintű
hírnevet szereztünk. A hatékony négyütemű motorok
fejlesztése terén elért úttörő munkánkkal mindig az élen
jártunk. Az eredmény? Egyetlen vízi jármű sem érhet a
nyomába.
A forradalmi RIDE-rendszerétől a szuperkönnyű
NanoXcel2® hajótesteken keresztül a kompresszoros,
négyütemű, 1 812 köbcentiméteres motorig a Yamaha
innovatív formatervei, technológiái és műszaki
megoldásai mind élen járnak.
Ügyeltünk a nom részletekre és a letisztult felépítésre,
ami további luxust kölcsönöz a járműnek. Az eredmény
pedig a teljesítmény és a kényelem páratlan ötvözete,
amely vízi túrákhoz és sportosabb vezetéshez egyaránt
tökéletesen alkalmassá teszi a járm vet.
www.yamaha-marine.eu

Elektronikus hátramenet
túlpörgetésgátló rendszerrel
Nagy teljesítményű, 1049 ccm-es, 3
hengeres TR-1 motor
Nagynyomású HyperFlow
sugárszivattyú
Forradalmi RiDE rendszer – intuitív
vezérlés
Kalandra hívó, stílusos színek és gra ka
SMC hajótest és fedélzet – könnyű,
stabil és kemény
Többfunkciós LED-műszerekkel
ellátott műszerfal
Kényelmes kétrészes ülés, akár 3
személy részére
Vonószem és rendkívül kényelmes
fellépő platform
Két nagy méretű tükör – hasznosak
vontatáskor
Vonzó, lábkímélő fedélzetborítás

VX

Nagy teljesítményű, 1049 cm3es, 3 hengeres TR-1 motor

HyperFlow szivattyú biztosítja
a nyomást

A VX típust innovatív háromhengeres,

Izgalmas kezelhetőség és lenyűgöző

1049 köbcentiméteres TR-1 motorunk

teljesítmény fémjelzi a VX sorozat tagjait.

RiDE rendszer (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
– hátramenet intuitív lassító
elektronikával)

nagy teljesítményű változata hajtja. A

A kimagasló gázreakciót és gyorsulást a

A forradalmi RiDE® rendszer újraértelmezi

kompakt és könnyű egységben igazi erő

modern szívórendszer, a kiváló,

az irányítást, és magabiztos érzést nyújt

rejlik, élénk gyorsulást és nagy

nagynyomású Hyper-Flow szivattyú, a

minden pilóta számára, vezetési

nyomatékot biztosít, gazdaságos

rozsdamentes acél turbinakerék, valamint

tapasztalattól függetlenül. Az

fogyasztás és megbízható működés

a mérnöki precizitással kialakított

előremenethez és gyorsításhoz húzd a jobb

mellett. A kis tömeg kiváló

hajótest teszi lehetővé.

oldali markolaton lévő kart, a lassításhoz és

kezelhetőséget, mozgékonyságot és

hátramenethez pedig a bal oldali gázkart.

egyensúlyt biztosít.

Igen, a hátramenet-vezérlő segítségével ez
tényleg ilyen egyszerű!

Gyors és stabil kialakítású SMC
hajótest
A Yamaha SMC (lemezformájú kompozit

Egyedülálló elektronikai
rendszerek, amelyek magas
szintre emelik a vezérlést

előgyártmány) anyaga egyaránt könnyű és

A Yamaha elektronikai rendszerei –

erős, lehetővé téve a jobb gyorsulást, a

melyek a rendkívül kedvező árú VX

nagy végsebességet és a kedvező

alapfelszereltségét képezik – páratlan

üzemanyag-fogyasztást. Tökéletes

előnyökkel szolgálnak a vezetők számára.

választás a VX hajótestének

Ezek közé tartozik a fordulatszám-

kialakításához – a széles (1,22 m) és

szabályozásos elektronikus hátramenet –

hosszú (3,35 mm) hajótestet úgy

a lenyűgöző Ride rendszer egyik funkciója

méreteztük és úgy alakítottuk ki, hogy

–, valamint a műszerfal átlátható és

minden helyzetben magabiztos stabilitást

könnyedén leolvasható kijelzői, melyeken

és kezelhetőséget biztosítson.

megbízható motor- és vezetési
információk jelennek meg.

www.yamaha-marine.eu

Kényelmes kétrészes ülés,
vízhatlan tárolóhellyel
Az ergonomikus kialakítású, precízen
varrott, kétrészes ülés igazi újításnak
számít. Az ülés tökéletes akár 3 személynek
is. Annyira kényelmes, hogy úgy fogod
érezni, külön neked készült. Ezen kívül egy
rendkívül praktikus, vízhatlan tárolórekeszt
találsz alatta.

VX
Motor

Szuperfeltöltő
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Szivattyú típusa
Üzemanyag
Fuel supply system
Üzemanyag tank kapacitása
Olaj kapacitás

3 hengeres;TR-1 High Output;4 ütemű;DOHC;4
szelepes
1,049cc
82.0 mm x 66.2 mm
11.0 : 1
155 mm Axial Flow
Ólommentes normál benzin
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
70.0liter
3.5liter

Méretek
Hossz
Szélesség
Magasság
Száraz tömeg (kg)

3.35 m
1.22 m
1.19 m
321kg

Jellemzők
Tárolókapacitás
Utasok száma

93.2liter
1-3 személyes

Motor típusa
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VX
A brosúrában szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. 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 lenniük azzal, hogy a Yamaha WaveRunner valójában egy hajó,
ezért meg kell ismerned és követned kell a tengeri és folyami szabályozásokat, professzionális oktatáson
kell részt venned, ahol ez lehetséges, és be kell tartanod a helyi törvényeket és jogszabályokat, amelyek
a régiótól függően jelentősen különbözhetnek. A kiadványban szereplő fotók pro 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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