
Vandscooterteknologi,
der er anerkendt over
hele verden
Nutidens WaveRunner har et ry som den førende i hele

verden mht. pålidelighed og universel ydeevne, og dette

er opbygget igennem mange år – og vi har altid gået

forrest med vores banebrydende udvikling af e ektiv 4-

takts teknologi. Resultatet? Ingen andre vandscootere

kommer i nærheden af den.

Yamahas innovative design, teknologi og teknik er

banebrydende, lige fra det revolutionerende RiDE-

system til vores letvægts NanoXcel2®-skrog og vores

toptunede 4-takts 1812 cc-motor.

Vores sans for detaljer og konstruktionskvaliteten i sig

selv føjer luksus til pakken, og slutresultatet er en

magisk blanding af ydeevne og komfort, der egner sig

lige godt til både cruising og sportssejlads.

Kraftfuld, 3-cylindret Yamaha TR-1-

motor med 1049cc

Robust, men let skrogdesign – Axial

Flow-strålepumpe

Revolutionerende Ride®-system –

intuitiv styring

Præcisionssyet, tofarvet sæde –

komfort til tre personer

Nemme og informative LED-målere

med  ere funktioner

Speedometer og omdrejningstæller +

brændstofniveau og timetal

Stilfulde farver og attraktiv, moderne

gra k

Handskerum samt opbevaring i boven

og under sædet

Stor 50 liters brændstoftank – så

morskaben varer ved

Praktisk og behageligt

genopstigningshåndtag

Stærk trækkrog til legetøj, vandskiløb

eller wakeboarding

Skridsikre måtter – behagelige for

fødderne

EX DeLuxe



Vandscooterteknologi, der er anerkendt
over hele verden
Mød den innovative Yamaha EX DeLuxe – skabt til dem, der vil have optimal pålidelighed og rendyrket

sjov på vandet i form af en adræt maskine, som både er alsidig og nem at håndtere.

Den nye EX-serie er udviklet med al den pålidelighed og tekniske innovation, som vores Yamaha

WaveRunners er kendte for, men med en sjælden tilgang uden dikkedarer, der giver en usædvanlig

overkommelig pris. Så denne DeLuxe-model, som ligger øverst i vores EX-serie, er virkelig en

kendetegnende og værdispækket maskine!

Vores revolutionerende Ride®-teknologi, som er et enkelt og intuitivt styresystem, ligger højt på

listen over dens mange fordele, og vores topmodeller med denne teknologi har allerede forvandlet

måden at køre vandscooter på.
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Stor 50 liters brændstoftank
giver længere tid med sjov på
vandet

Når du suser afsted på EX DeLuxe,

kommer du sandsynligvis ikke tilbage lige

med det samme, så vi har indbygget en

tank med en større brændstofkapacitet

(50 liter) end nogen anden vandscooter til

konkurrence. Hvilket betyder, at din

morskab ude på vandet kan vare endnu

længere – og du kan cruise længere væk.

Omhyggeligt design – typisk Yamaha.

Multifunktionelle LCD-
instrumenter

Flotte, multifunktionelle LCD-

instrumenter, der er monteret i et

stilfuldt instrumentpanel, er ikke noget,

man forventer på sådan en prisvenlig

vandscooter – men du  nder dem på EX

DeLuxe. Den indeholder nemme og

letlæselige speedometer- og

omdrejningstællerdisplays såvel som

informative visninger for brændstofniveau

og timetal.

God opbevaring – med
luksusfaciliteter til
genopstigning og trækning

Den nye EX DeLuxe har ikke kun et tørt

opbevaringsrum i boven, men også et

praktisk handskerum og et rummeligt

område med opbevaringsplads under sædet,

der kan løftes op. Derudover er

dobbeltspejlene, Hydro-Turf-måtterne og de

nyttige genopstigningstrin virkelig

luksusdetaljer, når du skal trække et lejetøj,

en vandskiløber eller en wakeboarder med

standardtrækøjet.

Moderne farver, gra k og stil

EX-modellerne giver dig både

vandscootereventyr til den mest

fornuftige pris, og de ser fantastiske ud,

mens det sker! De dristige farver og den

iøjnefaldende gra k er altid den sidste

nye mode, så du kan være sikker på at få

beundrende blikke, når du suser langs

kysten eller glider ind til kajen. Du kan

køre på en Yamaha EX Deluxe med

stolthed!

Kraftfuld, 3-cylindret TR-1-
motor med 1049cc

På trods af en overraskende overkommelig

pris drives denne spændende EX DeLuxe af

den seneste udgave af vores innovative 3-

cylindrede Yamaha TR-1-motor med

1049cc. Den er en kompakt og let enhed –

med masser af kraft, livlig acceleration og

fremragende ydeevne i topområdet samt

den gode økonomi og pålidelighed, du

forventer fra en Yamaha.

Udviklet til allround håndtering
og ydeevne

TR-1-motorens jævne og stille e ekt,

kompakte dimensioner og lette vægt giver

sammen med det holdbare og

gennemprøvede skrogdesign en god blanding

af brugervenlig håndtering med usædvanlig

adræthed og balance. Resultatet er

maksimal fornøjelse og kontrol med

minimalt besvær, selv for mindre erfarne

sejlere.
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Motor

Motortype 3-cylindret, TR-1, 4-takts, DOHC, 4-ventilet
Turbo -
Slagvolumen 1,049cc
Boring x slaglængde 82.0 mm x 66.2 mm
Kompressionsforhold 11.0 : 1
Pumpetype 144 mm Axial Flow
Brændstof Blyfri benzin
Fuel supply system Elektronisk brændsto ndsprøjtning
Tank kapacitet 50.0litres
Oliekapacitet 3.5litres

Dimensioner

Længde 3.14 m
Bredde 1.13 m
Højde 1.15 m
Tørvægt (kg) 272kg

Detaljer

Opbevaringskapacitet 29.0litres
Antal personer 1-3 person
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Alle oplysninger i denne brochure gives kun som generel vejledning og kan ændres uden varsel. Vi bør

alle leve efter FRIHED UNDER ANSVAR og være med til at bevare gode sportsmuligheder og glæder, som vi

alle nyder godt af ved vores engagement i vandscootere. Du må også huske på, at din Yamaha

WaveRunner faktisk er en båd, så du skal lære og følge alle søfartsregler, få professionel undervisning,

om muligt, og overholde alle lokale regler og bestemmelser, som kan variere meget fra sted til sted. De

anvendte billeder viser både, der føres af professionelle, og de er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller brug. Læs alt instruktionsmateriale grundigt, før du tager af

sted første gang, og bær ALTID det anbefalede beskyttelsestøj og redningsvest, når du er på vandet.

SEJL ALDRIG MED ALKOHOL I BLODET.
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