
Technologie vodních
skútrů, které důvěřuje
celý svět
Současný model WaveRunner si vysloužil renomé světové

špičky díky své spolehlivosti a univerzálnosti během

mnoha let na trhu. Vždy jsme stáli v čele díky

průkopnickému vývoji technologie úsporného

čtyřtaktního motoru. Výsledek? Žádné jiné vodní skútry

se mu ani zdaleka nemohou rovnat.

Od revolučního systému RiDE přes lehké trupy

z materiálu NanoXcel2® až po přeplňovaný čtyřtaktní

motor o objemu 1 812 ccm – inovativní design,

technologie a konstrukce společnosti Yamaha

představují světovou špičku.

Pozornost, kterou věnujeme detailům a kvalitě výroby,

přidává stroji na luxusu. Výsledkem je magická kombinace

výkonu a pohodlí, která se stejně dobře hodí na vyjížďky

jako na sportovní jízdu.

Vysoce výkonný tříválcový motor TR-1

o objemu 1 049 ccm

Vysokotlaké proudové čerpadlo

HyperFlow

Revoluční systém RiDE – intuitivní

řízení

Lehký, ale velmi pevný trup a paluba

NanoXcel 2

Bezpečnost díky režimu nízkých otáček

a dálkovému ovládání

Elektronický zpětný chod s řízením

trakce

Elektronický systém Cruise Assist

a režim No Wake

Mimořádně pohodlné dvoubarevné

sedlo Cruiser pro tři osoby

Rozš ířená ploš ina s upravenou

konstrukcí a rohožemi Hydro-Turf

Vlečný hák a hluboké stupátko

s měkčeným povrchem pro snadné

nastoupení

Velká integrovaná zrcátka

a multifunkční LCD přístroje

Úložný prostor a vodotěsná přihrádka

na rukavice se dvěma držáky nápojů

VX Cruiser®



Technologie vodních skútrů, které
důvěřuje celý svět
Sportovní styl, vynikající výkon, mimořádná hospodárnost, nízké náklady na údržbu a mnoho dalších

skvělých funkcí – to vše způsobilo, že modely řady VX se staly našimi nejžádanějšími vodními skútry.

Jsou to však jejich univerzální a všestranné schopnosti, které jim získaly tolik věrných zákazníků.

Model VX Cruiser nabízí kromě motoru s neuvěřitelně plynulým chodem a celé řady dalších

„luxusních“ prvků, jež jsou součástí standardní výbavy, náš revoluční systém řízení RiDE. Tento

intuitivní, uživatelsky přívětivý systém přináší okamžitý pocit jistoty i méně zkušeným jezdcům.

Jednoduše řečeno, v současné době není na trhu jiný vodní skútr, který by poskytoval takto

mimořádný a zábavný zážitek z projížďky na vodě za stejně dostupnou cenu.

VX Cruiser®
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Vysoce výkonný tříválcový
motor TR-1 o objemu 1 049 ccm

Model VX Cruiser je poháněn naším

inovativním vysoce výkonným tříválcovým

motorem TR-1 o objemu 1 049 ccm. Tento

pozoruhodný kompaktní a lehký motor

ukrývá nečekanou sílu a nabízí živé

zrychlení spolu s velkým výkonem při

vysokých otáčkách. Přitom je úsporný

a spolehlivý. Nízká hmotnost motoru

přispívá rovněž k vynikající ovladatelnosti,

hbitosti a vyváženosti.

Proudové čerpadlo Hyper-Flow
se stará o potřebný tlak

Typickými vlastnostmi modelu VX Cruiser

jsou bezkonkurenční ovladatelnost

a úchvatný výkon. Kombinace velkého

průtoku sání, vysokotlakého proudového

čerpadla Hyper-Flow a rotoru z nerezové

oceli zabudovaného v plášti vyrobeném

s vysokou přesností mu umožňuje

dosahovat špičkového záběru a zrychlení.

Systém RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
– zpětný chod s intuitivním
elektronickým zpomalováním)

Revoluční systém RiDE posouvá vaše

potěšení z jízdy na novou úroveň a přináší

dosud nepoznaný pocit jistoty všem jezdcům

s libovolnou úrovní zkušeností. Zatažením za

páčku plynu na pravé rukojeti se můžete

jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením za

páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo

couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

Konstrukce trupu využívá lehký
a pevný materiál NanoXcel®

Unikátní materiál NanoXcel®, který

společnost Yamaha používá, je lehký

a pevný. Umožňuje prudší zrychlování

a dosahování vyšších maximálních

rychlostí i lepší hospodárnosti. Dokonale

se proto hodí pro nejnovější design trupu

a kapotáže řady VX, která nabízí lepší

stabilitu a ovladatelnost za všech

podmínek.

Unikátní elektronické systémy
pro novou úroveň řízení

Nejnovější elektronické systémy

používané společností Yamaha, které jsou

součástí standardní výbavy cenově velmi

dostupné řady VX, poskytují jezdci úžasné

možnosti. Patří sem praktický

elektronický zpětný chod s řízením trakce,

funkce Cruise Assist, režim No-Wake... a

náš bezpečnostní systém s režimem

nízkých otáček a dálkovým ovládáním,

první v tomto tržním segmentu.

Speciální dvoubarevné sedlo
typu Cruiser s vodotěsným
úložným prostorem

Ergonomicky tvarované a kvalitně prošité

dvoudílné sedlo je skutečně inovativní.

Skvěle se hodí pro sportovní jízdu i pohodové

vyjížďky až tří osob. Je dokonale pohodlné,

takže budete mít dojem, že vám bylo ušito

na míru. Navíc pod zadní částí obsahuje

i velmi praktický vodotěsný úložný prostor.
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Engine

Typ motoru 3 válec, TR-1 High Output, 4taktní, DOHC, 4ventilový
Plnící dmychadlo -
Zdvihový objem 1,049cc
Vrtání x zdvih 82.0 mm x 66.2 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Typ čerpadla 155 mm Axial Flow
Palivo běžný bezolovnatý benzín
Fuel supply system Elektronické vstřikování paliva
Objem nádrže 70.0litres
Oil capacity 3.5litres

Dimensions

Délka 3.35 m
Šířka 1.22 m
Výška 1.19 m
Suchá váha (kg) 303kg

Features

Úložná kapacita 93.2litres
Kapacita jezdců 1-3 person
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Všechny informace v této brožuře jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Všichni bychom měli využívat VÝKON ZODPOVĚDNĚ a pomáhat zachovat skvělé sportovní možnosti, které

si při jízdě osobním plavidlem užíváme. Je třeba si též uvědomit, že váš vodní skútr Yamaha WaveRunner je

skutečným plavidlem, a proto se prosím naučte a dodržujte všechna pravidla námořních a vodních cest.

Využijte služeb profesionálního instruktora. Dodržujte místní pravidla a nařízení, která se mohou dle

oblasti lišit. Uvedené fotogra e zobrazují plavidla řízená profesionály a uveřejnění těchto zobrazení

nepředstavuje žádné doporučení či návod s ohledem na bezpečný provoz nebo styl používání. Než se

vydáte na cestu, pozorně si přečtěte všechny pokyny. Při projížďce mějte na sobě VŽDY doporučené

ochranné oděvy a záchrannou vestu. PŘED JÍZDOU NIKDY NEPIJTE ALKOHOL.
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