
Tehnologija vodnih
plovil, ki ji zaupajo
povsod po svetu
Vodni skuterji WaveRunner zaradi svoje zanesljivosti in

vsesplošne zmogljivosti uživajo sloves vodilnih plovil, ki so

si ga prislužili v preteklih letih. Z našim revolucionarnim

razvojem učinkovite 4-taktne tehnologije smo bili vedno

na čelu. Kakšen je rezultat? Prekašali smo vsa druga

plovila.

Yamahini modeli se ponašajo z vrhunsko inovativno

zasnovo, tehnologijo in izdelavo, saj so opremljeni z

revolucionarnim sistemom RiDE, našim lahkim trupom iz

materiala NanoXcel2® ter 4-taktnim motorjem s

prostornino 1812 cm3 in turbopolnilnikom.

Ker smo pozorni tudi na najmanjše podrobnosti in

poskrbimo za kakovostno izdelavo, smo k temu paketu

dodali še razkošje. Rezultat tega pa je čarobna zmes

zmogljivosti in udobja, ki je primerna tako za križarjenja

kot športne aktivnosti.

Motor SVHO s 1812 cm3,

turbopolnilnikom in sistemom EFI

Super-light, super-strong NanoXcel2®

hull

Revolucionarni sistem RiDE za

intuitivno upravljanje

Elektronska nastavitev trima s

pritiskom na gumb – hitro in enostavno

za uporabo

Powerful Hyper-Flow jet pump

Nadzor plina "Drive-by-Wire" s

tempomatom "Cruise Assist" in

funkcijo "No Wake"

Prvi daljinski varnostni sistem na tem

področju s funkcijo "Low-RPM Mode™"

Edinstven 4-stopenjski krmilni sistem

z nastavitvijo nagiba motorja

Elektronska vzvratna prestava z

nadzorom števila vrtljajev

Posebno nizka stopnica na krmi in dva

ročaja za vkrcanje

Veliko vodotesnih prostorov za

shranjevanje

Meter indicators for F-N-R, RiDE and

electric trim

FX SVHO®



Tehnologija vodnih plovil, ki ji zaupajo
povsod po svetu
Doživite agresivno vožnjo in zajahajte valove z nasmehom na obrazu ali odkrijte njegov sproščujoč

značaj, ko vas najmočnejši vodni skuter z gladkim delovanjem in 3 sedeži, o katerem ste vedno sanjali,

odpelje na razburljivo pustolovščino z razkošjem in udobjem.

Motor SVHO (Super Vortex High Output) s turbopolnilnikom ter trup in paluba iz lahkega materiala

NanoXcel®2 so popolna kombinacija, ki omogoča neverjetno moč s stabilno, okretno vodljivostjo in

udobno vožnjo.

Za vas skrbi vrhunska tehnologija ter inovativnost našega revolucionarnega in intuitivnega sistema za

upravljanje RiDE, elektronske nastavitve trima in vzvratne prestave, tempomata (Cruise-Assist) in

daljinskega varnostnega sistema.
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1812 cm3 motor SVHO (Super
Vortex High Output) s
turbopolnilnikom

Ta izjemen motor proizvaja enakomerno in

prilagodljivo moč, odlikujejo pa ga tudi

izredno učinkoviti sistemi hlajenja in

vsesavanja ter močni notranji deli. Velika,

visokopretočna pogonska turbina

pripomore k pretvorbi te moči v izjemen

pospešek, sistem za elektronsko

vbrizgavanje goriva (EFI) pa poskrbi za

gladko in učinkovito izhodno moč.

NanoXcel2®. Največja moč –
najmanjša teža

Edinstven Yamahin material NanoXcel2®

je zavidljivih 18 % lažji od našega

revolucionarnega originalnega materiala

NanoXcel®, vendar enako trden in močan.

Že tako vznemirljiv športni trup skuterja

FX SVHO je tako veliko lažji, zato so

pospeški večji, maksimalna hitrost višja,

poraba goriva pa še bolj varčna.

Sistem RiDE (vzvratna vožnja z
intuitivnim elektronskim
zaviranjem)

Revolucionarni sistem RiDE poskrbi za še

več užitkov med vožnjo, saj izboljša

samozavest tako začetnikom kot

profesionalnim voznikom. Za vožnjo naprej in

pospeševanje preprosto povlecite ročico

plina na desnem ročaju krmila, za

upočasnitev ali vzvratno vožnjo pa povlecite

ročico na levem ročaju. Tako preprosto je.

Nadzor plina "Drive-by-Wire"

Yamahin dovršen sistem elektronskega

nadzora plina vas bo navdušil s

"pametnimi" funkcijami. Tempomat

"Cruise-Assist" uporabljajte za nastavitev

in ohranjanje določene hitrosti med

vožnjo, funkcijo "No Wake" pa za

enostavno upravljanje skuterja na

območju, kjer je obvezna počasna vožnja.

Tu je še elektronska vzvratna prestava z

nadzorom števila vrtljajev, ki olajša

manevriranje v ozkih predelih.

Elektronska nastavitev trima in
instrumenti v slogu

Elektronski sistem preproste nastavitve

trima z 2 gumboma na levem ročaju

omogoča popoln nadzor položaja trima

med vožnjo. Ročico preprosto obrnite, da

zaslišite "klik", naredite oster zavoj, nato

jo zavrtite nazaj in se z vso hitrostjo

odpeljite. FX SVHO ima pregledne

indikatorje za trim, sistem RiDE in

položaje prestav (naprej, nevtralno,

vzvratno).

Daljinsko zaklepanje s funkcijo
"Low-RPM Mode™"

Ta inovativni sistem je prvi Yamahin sistem

na tem področju. En pritisk na gumb

daljinskega upravljalnika vklopi funkcijo "L"

(nizki vrtljaji), ki omeji najvišjo hitrost. To je

odlično za kontrolirano manevriranje. S

pritiskom na drugi gumb onemogočite vžig

motorja in preprečite naključni zagon ali

nedovoljeno uporabo vodnega skuterja. Tako

bo poskrbljeno za vašo varnost in

brezskrbnost.
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Agregat

Tip agregata
4-ventilski, 4-taktni, Super Vortex High Output, DOHC,
4-ventilski

Turbinski polnilnik Yes (with intercooler)
Prostornina 1,812cc
Vrtina x gib 86.0 mm x 78.0 mm
Kompresijsko razmerje 8.5 : 1
Vrsta črpalke 160 mm Axial Flow
Gorivo Neosvinčeni premium bencin
Sistem oskrbe z gorivom Elektronski vbrizg goriva - EFI
Prostornina rezervoarja za gorivo 70.0litres
Prostornina rezervoarja za olje 5.3litres

Dimenzije

Dolžina 3.56 m
Širina 1.23 m
Višina 1.23 m
Teža (kg) 378kg

Lastnosti

Prostornina shranjevalnega prostora 125.5litres
Število oseb 1-3 person
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Vse informacije v tej brošuri so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila. Upoštevajte načelo MOČ Z ODGOVORNOSTJO in tako pomagajte ohraniti čudovite športne

priložnosti in užitke, ki jih omogočajo vodni skuterji. Prav tako se morate zavedati, da je vaš Yamahin

WaveRunner pravzaprav plovilo. Zato se seznanite z vsemi zakoni o plovbi na morju in vodnih poteh ter jih

vedno upoštevajte. Če je mogoče, se udeležite strokovnega izobraževanja, in upoštevajte lokalna pravila

ter predpise, ki se lahko močno razlikujejo od področja do področja. Priložene fotogra je prikazujejo

plovila, ki jih upravljajo profesionalni vozniki, vendar objava teh slik ne služi kot priporočilo ali navodilo o

varni vožnji oziroma načinu uporabe skuterja. Pred vožnjo natančno preberite vsa navodila in med vožnjo

VEDNO nosite priporočeno zaščitno obleko ter rešilni pas oziroma rešilni jopič. NIKOLI NE VOZITE POD

VPLIVOM ALKOHOLA.
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