
Технология за
плавателни съдове,
която се ползва с
доверие по целия
свят
Съвременният WaveRunner има репутацията на водещ в

света по надеждност и универсални работни

характеристики, спечелена в течение на много години – и

винаги сме сочили пътя напред с пионерските си

разработки за изключително ефективна 4-тактова

технология. Резултатът? Никой друг плавателен съд не

може да се сравни с нашия.

Като се започне с революционната система RiDE – през

новите ни леки корпуси NanoXcel2® – до нашия

турбокомпресорен 4-тактов, 1812-кубиков двигател,

иновативните конструкции, технологии и инженерни

решения на Yamaha са последна дума на техниката.

Нашето внимание към детайлите и самото качество на

изработката придават лукс на пакета, така че резултатът

е вълшебно съчетание от ефективност и…

Мощен 1049-кубиков, 3-цилиндров

двигател TR-1 на Yamaha

Революционна система Ride® –

интуитивно управление

Прецизно ушита 2-цветна седалка за

комфорта на 3 души

Ясни и информативни

многофункционални LED прибори

Здрав и лек дизайн на корпуса –

водоструйна помпа Axial Flow

Скоростомер и тахометър +

количество на горивото и моточасове

Стилни цветове и атрактивни

модерни графики

Кутия за вещи плюс място за багаж на

носа и под седалката

Голям 50-литров капацитет на

резервоара, за да продължи повече

забавлението

Удобна и комфортна дръжка за

качване обратно на борда

Здрав теглич за играчки, водни ски

или уейкбординг
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Технология за плавателни съдове,
която се ползва с доверие по целия
свят
комфорт, еднакво подходящо за разходки и спортно плаване.

Запознайте се с иновативната Yamaha EX DeLuxe, създадена за хора, които искат максимална

надеждност и истинско забавление във водата, съчетани в пъргава машина, която е универсална и

лесна за управление.

Серията EX е разработена с цялата надеждност и техническа иновация, които са направили

джетовете WaveRunners на Yamaha легендарни, но с редкия подход без екстри, който прави нещата

безпрецедентно достъпни. И така, този модел DeLuxe, който е на върха на нашата серия EX, е една

машина с многобройни функции и стойности!

На предно място в списъка с многото предимства е нашата революционна технология Ride®, лесна за

използване и интуитивна система за управление, която вече трансформира навиците за плаване на

света на плавателните съдове на нашите топ модели.
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Модерни цветове, графики и
стил

Моделите EX не само Ви дават най-

достъпните приключения с плавателен

съд, но изглеждат добре, когато го

правят! Дръзките цветове и

поразяващите графики са

суперактуални, затова със сигурност

ще оберете възхитени погледи, докато

летите покрай брега или бавно влизате

в  пристанището. На Yamaha EX DeLuxe

можете да плавате с гордост!

Невероятно място за багаж –
с луксозни приспособления
за повторно качване  на борда
и теглене

EX DeLuxe не само има мокро отделение

за багаж на носа, но и удобна кутия за

вещи и голямо отделение за багаж под

повдигащата се седалка. И  още нещо –

когато теглите играчка, водни ски или

уейкбордист с помощта на

стандартното ухо за теглене, двойните

огледала, подложките Hydro-Turf и

удобното стъпало за качване обратно

на борда са един истински лукс.

Многофункционални LCD
инструменти

Многофункционалните LCD инструменти

със страхотен външен вид, монтирани в

стилното табло, не са нещо, което можете

да очаквате на плавателен  съд с такава

изгодна и достъпна цена, но ще ги

намерите на EX DeLuxe. На таблото има

ясни, лесни за разчитане дисплеи на

скоростомера и тахометъра, а също така

и информативни показания за

количеството на горивото  и

моточасовете.

Голям 50-литров капацитет на
резервоара за повече  време
за забавление

Когато полетите  на EX DeLuxe,

вероятно няма да Ви се връща твърде

скоро и затова поставихме резервоар с

по- голям капацитет (50 литра) от този

на всеки конкурентен съд. Това ще рече,

че забавленията във водата може да

продължат още повече, а Вие може да

плавате още по-далеч. Предвидливо и

типично за Yamaha.

Комфортна седалка за до 3
души

Седалката с ергономичен дизайн, два

цвята и прецизно ушиване, специално

създадена за модела EX DeLuxe, е много

сигурно и удобно място – идеално за

спортно каране или плаване с до 3

души. Нейното високо ниво на комфорт

ще Ви накара да се чувствате  като че

ли е направена специално за Вас. И  още

нещо – има много удобно сухо

отделение под нея.

Системата RiDE (заден ход  с
интуитивна електроника за
намаляване на оборотите)

Революционната система RiDE® придава

различен облик на управлението ,

създавайки нова увереност на водачите

от всяко ниво. Просто дръпнете лоста на

дясната ръкохватка, за да се движите

напред и да ускорявате; дръпнете лоста

на лявата ръкохватка, за да забавите или

обърнете. Да, а с бонуса за управление на

тягата на заден ход всичко е наистина

суперлесно!
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Engine

Тип на двигателя 3-цилиндъра, TR-1, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов
Компресор -
Кубатура 1,049cc
Диаметър х ход 82.0 mm x 66.2 mm
Степен на сгъстяване 11.0 : 1
Тип помпа 144 mm Axial Flow
Гориво Обикновен безоловен бензин
Система за подаване на гориво Електронен горивен инжекцион
Капацитет на гориво 50.0litres
Капацитет на масло 3.5litres

Dimensions

Дължина 3.14 m
Широчина 1.13 m
Височина 1.15 m
Сухо тегло (кг) 272kg

Features

Капацитет за съхранение 29.0 litres
Брой пътници 1-3 person
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Цялата информация в тази брошура е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Всички ние трябва да упражняваме СИЛАТА СИ С ОТГОВОРНОСТ и да

помагаме за запазване на големите спортни възможности и удоволствието, което извличаме от

увлечението си по личния плавателен съд. Трябва също така да имате предвид, че Вашият джет Yamaha

WaveRunner в действителност е плавателен съд, така че Ви молим да разучите и следвате всички

правила за пътуване по море и вода, да получите професионални инструкции там, където е възможно, и да

се подчинявате на местните правила и наредби, които в различните области могат да бъдат коренно

различни. Фотографиите показват плавателни съдове, управлявани от професионалисти, и публикуването

на която и да било от тях няма за цел да дава насоки за правилното им използване или стила на каране.

Прочетете внимателно всички инструкции, преди да тръгнете на път, и ВИНАГИ носете препоръчителното

предпазно облекло и спасителен пояс или спасителна жилетка, когато плавате. НИКОГА НЕ

УПОТРЕБЯВАЙТЕ АЛКОХОЛ, КОГАТО КАРАТЕ.
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