
Tehnologie pentru
ambarcaţiuni în care
are încredere toată
lumea
Ambarcaţiunile WaveRunner se bucură astăzi de o

reputaţie mondială în ceea ce priveşte  abilitatea şi

performanţele, dobândită pe parcursul mai multor ani -

iar noi am fost întotdeauna pionieri în dezvoltarea

tehnologiei e ciente pentru motoarele în 4 timpi.

Rezultatul? Nu există nicio altă ambarcaţiune care să se

apropie de performanţele noastre.

De la noul sistem revoluţionar RiDE până la noua cocă

uşoară NanoXcel2® şi motoarele în 4 timpi supra-

alimentate de 1812 cm3, designul inovator, tehnologia şi

proiectarea ambarcaţiunilor Yamaha sunt de ultimă

generaţie.

Atenţia pe care o acordăm detaliilor şi calitatea  nisajelor

oferă un pachet luxos, care combină performanţele şi

confortul pentru a oferi o experienţă desăvârşită atât

persoanelor care preferă plimbările cât şi celor care

iubesc sporturile nautice.

Motor SVHO supraalimentat de 1812

cc cu EFI

Super-light, super-strong NanoXcel2®

hull

Sistem revoluţionar RiDE pentru un

control intuitiv

Sistem de asietă electronică dotat cu

buton - uşor ş i rapid de utilizat

Powerful Hyper-Flow jet pump

Drive-by-Wire cu Cruise Assist

(asistare viteză de croazieră) ş i mod

No Wake

Primul sistem de securitate la distanţă

din domeniu, cu Low-RPM Mode™

Sistem de direcţie unic, cu reglare a

înclinării în 4 paş i

Marşarier electronic cu sistem de

control al tracţiunii

Treaptă foarte lată la pupa ş i două

mânere pentru îmbarcare

Spaţiu de depozitare generos ş i

compartimente izolate împotriva

umezelii

Meter indicators for F-N-R, RiDE and

electric trim

FX SVHO®



Tehnologie pentru ambarcaţiuni în care
are încredere toată lumea
Desenaţi-vă un zâmbet pe faţă pilotând această ambarcaţiune într-un stil agresiv, de cuceritor al

valurilor, sau exploraţi partea mai relaxată a personalităţii sale – atunci când devine cea mai

confortabilă şi mai puternică ambarcaţiune de croazieră cu 3 locuri pe care am produs-o vreodată,

gata să vă poarte către aventuri extraordinare cu un nivel neegalat de lux şi confort

Motorul supraalimentat Super Vortex de mare putere formează un cuplu perfect cu puntea şi coca

NanoXcel®2 şi oferă o putere impresionantă, manevrabilitate, stabilitate şi agilitate, precum şi un

confort sporit al călătoriei.

Tehnologia de ultimă generaţie şi aspectul inovator vă poartă de grijă, împreună cu noul sistem de

control revoluţionar şi intuitiv RiDE, marşarierul şi asieta electronice, Cruise-Assist (asistare viteză de

croazieră) şi sistemul de securitate cu control de la distanţă.
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Motorul supraalimentat de
putere mare Super Vortex, de
1812 cc

Motorul eliberează puterea într-un mod

constant şi  exibil şi bene ciază de

sisteme foarte e ciente de răcire şi de

admisie a aerului, precum şi de structuri

interne foarte robuste. Pompa cu jet

Hyper-Flow de mare capacitate ajută la

transformarea puterii într-o acceleraţie

electrizantă, iar sistemul electronic de

injecţie (EFI) asigură o eliberare omogenă

şi e cientă a puterii.

NanoXcel2®. Putere maximă -
greutate minimă

Realizată cu ajutorul tehnologiei unice a

materialelor de la Yamaha, coca

NanoXcel2® are o greutate incredibilă,

 ind cu 18% mai uşoară decât modelul

original revoluţionar, NanoXcel® -  ind

totuşi la fel de rigidă şi robustă. Reduce

semni cativ greutatea cocii deja

performante şi sportive a modelului FX

SVHO pentru a permite o acceleraţie mai

rapidă, viteză maximă mai mare şi

economii sporite.

Noul sistem RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
- Marşarier cu sisteme
electronice de decelerare
intuitivă)

Noul sistem revoluţionar RiDE transformă

plăcerea condusului oferind încredere

oricărui pilot, indiferent de experienţa

acestuia. Nu trebuie decât să trageţi

maneta de acceleraţie către dreapta pentru

a vă deplasa înainte şi a accelera şi către

stânga pentru a încetini sau a vă deplasa în

marşarier. Da, este chiar atât de simplu!

Sistem de control al acceleraţiei
Drive-by-Wire

So sticatul sistem de control electronic al

acceleraţiei de la Yamaha vă va uimi cu

funcţiile sale inteligente. Utilizaţi sistemul

Cruise-Assist (asistare viteză de

croazieră) pentru a seta şi menţine

vitezele speci ce, modul No Wake (fără

valuri) pentru a naviga cu uşurinţă la

viteze mici şi marşarierul electronic cu

controlul tracţiunii pentru a manevra

ambarcaţiunea cu uşurinţă la ieşirea din

locurile înguste.

Asietă electronică şi
instrumente elegante

Sistemul de asietă electronică, cu 2

butoane simple pe maneta din stânga

oferă controlul complet al poziţiei de

asietă, din mers. Apăsaţi pe asietă într-un

viraj strâns, apoi reveniţi la poziţia

anterioară pentru a porni din nou la viteză

maximă. Indicatoarele clare pentru asietă,

sistemul RiDE şi poziţiile F-N-R sunt

câteva caracteristici ale instrumentelor

modelului FX SVHO.

Securitate la distanţă cu Low-
RPM Mode™

Acest sistem inovator este o premieră în

domeniu, oferită de Yamaha. Un simplu clic

pe butonul telecomenzii activează modul

special „L” (de turaţie redusă) pentru a

limita viteza maximă – ideal pentru

manevrele controlate. Pentru siguranţa şi

liniştea dvs., apăsarea unui al doilea buton

dezactivează aprinderea, prevenind pornirea

accidentală sau plimbările neautorizate.
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Motor

Tip motor
4-cilindri, 4 timpi, Super Vortex High Output, DOHC, 4-
supape

Compresor de supraalimentare Yes (with intercooler)
Capacitate cilindrică 1,812cc
Alezaj X Cursă 86.0 mm x 78.0 mm
Compresie 8.5 : 1
Tip pompă 160 mm Axial Flow
Combustibil Unleaded premium Gasoline
Sistemul de alimentare cu combustibil Injecţie electronică de benzină
Capacitate rezervor combustibil 70.0litres
Capacitate ulei 5.3litres

Dimensiuni

Lungime 3.56 m
Lăţime 1.23 m
Înălţime 1.23 m
Greutate fără sarcină (kg) 378kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare 125.5litres
Capacitate persoane 1-3 person
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Toate informațiile din această broșură sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării fără

înștiințare prealabilă. Cu toții trebuie să dăm dovadă de RESPONSABILITATE în utilizarea PUTERII și să

apreciem ocazia și plăcerea de a practica un sport extraordinar, cu o ambarcațiune personală. Trebuie să

înțelegi, de asemenea, că Yamaha WaveRunner este, de fapt, o barcă; de aceea, te rugăm să înveți și să

respecți toate regulile de navigație, să urmezi, dacă este posibil, un instructaj și să respecți legislația și

reglementările locale, care pot   foarte diferite de la o zonă geogra că la alta. Fotogra ile de aici

prezintă ambarcațiuni pilotate de profesioniști, iar publicarea acestor imagini nu are intenția de a  

interpretate drept recomandare sau indicație privind exploatarea ori stilul de a pilota în condiții de

siguranță. Înainte de a ieși pe apă, citește toate instrucțiunile și poartă ÎNTOTDEAUNA echipament de

protecție adecvat, precum și centura sau vesta de salvare atunci când navighezi. NU PILOTA NICIODATĂ

DUPĂ CE AI CONSUMAT ALCOOL.

FX SVHO®

www.yamaha-marine.eu


