
Τεχνολογία οχημάτων
θαλάσσης με
παγκόσμια αξιοπιστία
Τα σύγχρονα WaveRunner απολαμβάνουν παγκοσμίου

φήμης αξιοπιστία και επιδόσεις που επιτεύχθηκαν με την

πάροδο των χρόνων. Η Yamaha άνοιγε πάντα το δρόμο με την

πρωτοποριακή ανάπτυξη αποδοτικής τεχνολογίας

τετράχρονων κινητήρων. Το αποτέλεσμα; Ένα ασυναγώνιστο

σκάφος.

Από το επαναστατικό σύστημα RiDE μέχρι τις ελαφριές

γάστρες τεχνολογίας NanoXcel2® και τον τετράχρονο

κινητήρα 1812 κ.εκ. με υπερσυμπιεστή, η πρωτοποριακή

σχεδίαση, η τεχνολογία και η τεχνογνωσία της Yamaha

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η προσοχή μας στη λεπτομέρεια και η μοναδική ποιότητα

κατασκευής προσθέτουν πολυτέλεια στο όλο πακέτο.

Επομένως, το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός

επιδόσεων και άνεσης, κατάλληλος εξίσου για βόλτες ή σπορ

οδήγηση.

Ευκρινή και κατατοπιστικά όργανα LED

πολλαπλών λειτουργιών

Κοντέρ, ταχύμετρο, στάθμη καυσίμου

και ώρες λειτουργίας

Κομψά χρώματα και εντυπωσιακά,

μοντέρνα γραφικά

Ντουλαπάκι και χώρος αποθήκευσης

στην πλώρη και κάτω από το κάθισμα

Μεγάλη χωρητικότητα καυσίμου 50

λίτρων -  για διασκέδαση που διαρκεί

περισσότερο

Πρακτική και άνετη λαβή

επανεπιβίβασης

Αντιολισθητικά πατάκια με άνετη αίσθηση

στα πόδια

Αντλία εκτόξευσης υψηλής πίεσης Axial

Flowμε μικρές διαστάσεις

Άνετο κάθισμα για έως 3 άτομα

Ισχυρός γάντζος ρυμούλκησης για σκι,

wakeboarding και παιχνίδια

Γάστρα σχεδιασμένη με μικρό βάρος -

ισχυρή και ανθεκτική

Yamaha TR-1 - ένας ισχυρός

τρικύλινδρος κινητήρας 1049 κ .εκ.
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Τεχνολογία οχημάτων θαλάσσης με
παγκόσμια αξιοπιστία
Ανακαλύψτε το πρωτοποριακό Yamaha EX που απευθύνεται σε όσους αναζητούν μέγιστη αξιοπιστία και

απόλυτη διασκέδαση στο νερό, από ένα δυναμικό όχημα που προσφέρει ευελιξία και εύκολο χειρισμό.

Η σειρά EX σχεδιάστηκε με την αξιοπιστία και όλες τις τεχνικές καινοτομίες στις οποίες οφείλουν τη φήμη τους

τα θρυλικά οχήματα WaveRunner, αλλά με μια λιτή προσέγγιση που εξασφαλίζει εξαιρετική αξία και

οικονομία. Παρόλο που το συγκεκριμένο EX είναι το πιο βασικό μοντέλο της σειράς προϊόντων EX, δεν θα

μπορούσατε να το μαντέψετε ποτέ!

Το EX προσφέρει την ομαλή, αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία για την οποία φημίζεται η Yamaha, αλλά και

όλα όσα χρειάζεστε για να διασκεδάσετε στο νερό με πραγματικό στυλ - από τα ευκρινή και κατατοπιστικά

όργανα έως τις λαβές επανεπιβίβασης, τον κρίκο ρυμούλκησης και τον μεγάλο χώρο αποθήκευσης
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Μοντέρνα χρώματα, γραφικά
και στυλ

Τα μοντέλα της σειράς EX δεν εξασφαλίζουν

απλώς τις πιο οικονομικά προσιτές

περιπέτειες με ένα όχημα θαλάσσης, αλλά

προσφέρουν επίσης εντυπωσιακή

εμφάνιση! Χάρη στα μοντέρνα, έντονα

χρώματα και τα εκπληκτικά γραφικά, είναι

σίγουρο ότι θα τραβήξετε τα βλέμματα του

θαυμασμού κατά τις εξορμήσεις σας στο

νερό ή όταν πλησιάζετε στην προβλήτα.

Οδηγήστε το Yamaha EX με υπερηφάνεια!

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
και δυνατότητες
επανεπιβίβασης και
ρυμούλκησης

Το EX δεν διαθέτει μόνο χώρο υγρής

αποθήκευσης στην πλώρη, αλλά και

εύχρηστο ντουλαπάκι και μεγάλο χώρο

αποθήκευσης κάτω από το αναδιπλούμενο

κάθισμα. Επιπλέον, όταν κολυμπάτε ή

ρυμουλκείτε κάποιο παιχνίδι, σκιέρ ή

wakeboarder με τον κρίκο ρυμούλκησης

που παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό, η

χρήσιμη λαβή επανεπιβίβασης και τα

αντιολισθητικά πατάκια προσφέρουν

πραγματική πολυτέλεια.

Όργανα LCD πολλαπλών
λειτουργιών

Τα πανέμορφα όργανα LCD πολλαπλών

λειτουργιών, τα οποία βρίσκονται σε έναν

κομψό πίνακα οργάνων, δεν είναι ένα

χαρακτηριστικό που θα περιμένατε από ένα

τόσο οικονομικό και προσιτό όχημα

θαλάσσης -  θα τα βρείτε όμως στο EX. Θα

εκτιμήσετε επίσης τις ευκρινείς και

ευανάγνωστες ενδείξεις του ταχύμετρου και

του στροφόμετρου, καθώς και τις

κατατοπιστικές ενδείξεις για τη στάθμη

καυσίμου και τις ώρες λειτουργίας.

Χωρητικότητα καυσίμου 50
λίτρων - για περισσότερο
χρόνο διασκέδασης

Όταν ξεκινάτε μια βόλτα στο νερό με το EX,

μάλλον δεν θα θέλετε να επιστρέψετε

πολύ γρήγορα. Για το λόγο αυτό, έχουμε

ενσωματώσει ένα ρεζερβουάρ με

μεγαλύτερη χωρητικότητα καυσίμου από

οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό όχημα

θαλάσσης (50 λίτρων), προσφέροντας

ακόμη περισσότερες ώρες διασκέδασης,

αλλά και βόλτες σε ακόμη μεγαλύτερη

απόσταση. Προσεγμένη σχεδίαση με την

υπογραφή της Yamaha.

Άνετο κάθισμα για έως 3 άτομα

Το εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα

υψηλής ακρίβειας προσφέρει ασφάλεια και

άνεση και είναι ιδανικό για σπορ ανάβαση

και βόλτες έως 3 ατόμων. Το υψηλό

επίπεδο άνεσης που προσφέρει θα σας

κάνει να αισθανθείτε ότι κατασκευάστηκε

στα μέτρα σας. Επιπλέον, υπάρχει ένας

πολύ εύχρηστος χώρος στεγνής

αποθήκευσης κάτω από αυτό.

Αντλία εκτόξευσης HyperFlow -
όλη η πίεση που χρειάζεστε

Ο απίστευτος χειρισμός και οι συναρπαστικές

επιδόσεις αποτελούν εδώ και πολύ  καιρό

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Yamaha

WaveRunner. Η άμεση απόκριση πάνω στο

νερό και η επιτάχυνση επιτυγχάνονται μέσω

του συνδυασμού εισαγωγής υψηλής ροής,

της αντλίας εκτόξευσης υψηλής πίεσης

Hyper-Flow και της φτερωτής από ανοξείδωτο

χάλυβα που λειτουργεί μέσα σε ένα

περίβλημα με μηχανικό σχεδιασμό ακριβείας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τρικύλινδρο, TR-1, Τετράχρονος, 2EEK, τετραβάλβιδος
Υπερσυμπιεστής -
Κυβισμός 1,049cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 82.0 mm x 66.2 mm
Σχέση συμπίεσης 11.0 : 1
Τύπος αντλίας 144 mm Axial Flow
Καύσιμο Απλή αμόλυβδη βενζίνη
Σύστημα καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Χωρητικότητα Καυσίμου 50.0litres
Χωρητικότητα λαδιού 3.5litres

Διαστάσεις

Μήκος 3.13 m
Πλάτος 1.13 m
Ύψος 1.15 m
Βάρος κενό (κιλά) 262kg

Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα αποθήκευσης 29.0litres
Αριθμός αναβατών 1-3 person
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόν έντυπο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες και

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλοι μας θα πρέπει να αξιοποιούμε τις δυνατότητες των WaveRunners

στο έπακρο με υπευθυνότητα και να διαφυλάσσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες άθλησης και την απόλαυση που

αντλούμε από την ενασχόλησή μας με τα θαλάσσια οχήματα. Αναγνωρίζοντας ότι τα Yamaha WaveRunners δεν

διαφέρουν πολύ από τα σκάφη, θα πρέπει να μαθαίνουμε και να ακολουθούμε όλους τους κανόνες θάλασσας και

ναυσιπλοΐας, να παίρνουμε μαθήματα από επαγγελματίες και να συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς κανόνες και

κανονισμούς, που μπορεί να διαφέρουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή. Στις φωτογραφίες του παρόντος

εγγράφου παρουσιάζονται σκάφη που τα χειρίζονται επαγγελματίες. Με τη δημοσίευση οποιασδήποτε από αυτές

τις εικόνες δεν επιδιώκεται και δεν υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σχετικά με την ασφαλή λειτουργία ή το

στυλ χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλο το έντυπο υλικό οδηγιών προτού ξεκινήσετε και φοράτε ΠΑΝΤΑ τον

συνιστώμενο προστατευτικό ρουχισμό και σωσίβιο όταν κάνετε βόλτες. ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.
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