
Vesijettiteknologiaa,
johon maailma luottaa
WaveRunner on luotettavuutensa ja kokonaisvaltaisen

suorituskykynsä ansiosta alansa johtava nimi kautta

maailman. Vuosien myötä nämä vesijetit ovat ansainneet

nykyään nauttimansa arvostuksen, ja Yamaha on aina

ollut edelläkävijä huipputehokkaan nelitahtiteknologian

kehityksessä. Mitä tämä merkitsee? Sitä, että muut

vesijetit jäävät kauas taakse.

Yamahan muotoilu, teknologiat ja valmistusmenetelmät

edustavat innovatiivisuudessaan alan terävintä kärkeä.

Tämä koskee niin mullistavaa uutta RiDE-järjestelmää,

huippukevyitä NanoXcel2®-runkoja kuin ahdettua 1812-

kuutioista nelitahtimoottoriakin.

Huolellisesti mietityt yksityiskohdat ja valmistuksen

laadukkuus tuovat kokonaisuuteen ylellisyyttä.

Tuloksena on taianomainen yhdistelmä suorituskykyä ja

mukavuutta, joka soveltuu yhtä lailla matka-ajoon kuin

urheilullisempaankin menoon.

1049-kuutioinen 3-sylinterinen TR-1-

moottori

Käänteentekevä Ride®-järjestelmä -

intuitiivista hallintaa

Muotoon ommeltu mukava

kaksivärinen istuin kolmelle hengelle

Selkeät, informatiiviset ja

monitoimiset nestekidemittarit

Luja ja kevyt runko – Axial Flow-turbiini

Nopeus- ja kierroslukumittarit, joissa

polttoaineen määrän ja käyttötuntien

näytöt

Tyylikkäät värit ja näyttävät nykyaikaiset

gra ikat

Hansikaslokero sekä säilytystilaa

keulassa ja istuimen alla

Polttoainesäiliön tilavuus peräti 50

litraa – hupia riittää pidempään

Mukava ja kätevä kahva helpottaa

nousua vesijettiin

Lujatekoinen vesihiihtokoukku

vesiurheilijan tai vesilelun vetämistä

varten
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Vesijettiteknologiaa, johon maailma
luottaa
Saammeko esitellä: innovatiivinen Yamaha EX DeLuxe. Se on vesijetti niille, jotka haluavat nauttia

vesilläolon riemuista luotettavan tekniikan siivittämänä. Ketterä malli on monipuolinen ja helppo

käsitellä.

EX-sarjan kukin malli edustaa WaveRunner-jettiemme tarunhohtoista varmatoimisuutta ja teknistä

innovatiivisuutta kokonaisuutena, jossa on kaikki olennaiset ominaisuudet ennennäkemättömän

huokeaan hintaan. EX-mallisarjan lippulaiva DeLuxe on monipuolisten ominaisuuksien vesijetti, joka

tarjoaa mahtavaa vastinetta rahalle.

Sen hyödyllisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa Yamahan mullistava RiDE®, huipputason

vesijettimalliemme helppokäyttöinen ja intuitiivinen hallintajärjestelmä, joka on jo uudistanut

vesijettien maailman ajotottumuksia.
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Nykyaikaiset värit, gra ikat ja
tyyli

EX-mallisarjan vesijetit vievät sinut

vesijettiseikkailuihin edullisesti ja ovat

vieläpä näyttävän näköisiä. Rohkeat värit

ja huomiota herättävät gra ikat ovat

viimeistä huutoa. Ne keräävät ihailevia

katseita kiitäessäsi vauhdilla rantaviivan

suuntaisesti tai lipuessasi laituriin.

Yamahan EX DeLuxe -vesijetillä voit ajaa

rinta rottingilla!

Mahtavasti säilytystilaa ja
muita käytännöllisiä
ominaisuuksia

Uudessa EX DeLuxe -mallissa on kätevä

hansikaslokero ja mukavasti kuivaa tilaa

ylösnostettavan istuimen alla sekä

tiivistämätöntä säilytystilaa keulassa.

Kaksi taustapeiliä, Hydro-Turf-matot ja

kätevä uimaporras ovat todella ylellisiä

varusteita, kun hinataan vesilelua,

vesihiihtäjää tai wakeboard-lautailijaa

vakiovarusteluun kuuluvan

vesihiihtokoukun avulla.

Monitoimiset nestekidemittarit

Näin kilpailukykyisesti hinnoitellusta ja

edullisesta vesijetistä ei ehkä odota

löytävänsä hyvännäköisiä monitoimisia

nestekidemittareita tyylikkääseen paneeliin

asennettuina, mutta EX DeLuxe on

varustettu niillä. Nopeus- ja

kierroslukumittareiden näytöt ovat selkeät

ja helppolukuiset, ja niistä näkyvät myös

tiedot polttoaineen ja käyttötuntien

määrästä.

Suuren polttoainesäiliön
tilavuus 50 litraa – hauska meno
jatkuu pidempään

Lähtiessä EX DeLuxe -vesijetillä matkaan

huvin soisi jatkuvan mahdollisimman

pitkään. Sen vuoksi vesijetissä on 50-

litrainen polttoainesäiliö, tilavuudeltaan

suurempi kuin minkään kilpailijan

mallissa. Voit jatkaa hauskaa menoa

vesillä entistä pidempään ja matkata yhä

kauemmas. Yamahalle on tyypillistä ottaa

tällaiset asiat huomioon.

Mukava kolmipaikkainen istuin

EX DeLuxe -mallin ikioma

kolmipaikkainen istuin on tukeva ja

mukava istua. Ergonomiseksi suunniteltu

ja muotoon ommeltu kaksivärinen istuin

sopii täydellisesti niin urheilulliseen

menoon kuin matka-ajoonkin. Se on niin

mukava, että se tuntuu kuin juuri sinua

varten tehdyltä. Istuimen alla on vieläpä

kätevää säilytystilaa, jossa tarvikkeet

pysyvät kuivina.

RiDE-järjestelmä (peruutus ja
intuitiivinen elektroninen
hidastustoiminto)

Käänteentekevä RiDE®-järjestelmä

mullistaa ajonautinnon. Se antaa

uudenlaisen varmuuden tunteen

kaikentasoisille kuskeille. Oikean käden

kaasuvipua vedettäessä vesijetti liikkuu

eteenpäin ja kiihdyttää, ja vasemman käden

vivulla hidastetaan vesijetin kulkua tai

peruutetaan. Todella helppokäyttöiseen

ratkaisuun sisältyy lisäksi peruutusvaihteen

pidonhallinta.
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Moottori

Moottorin tyyppi 3-sylinterinen, TR-1, 4-tahtinen, DOHC, 4-venttiilinen
Ahdin -
Sylinterin tilavuus 1,049cc
Sylinterin mitat 82.0 mm x 66.2 mm
Puristussuhde 11.0 : 1
Pumpun tyyppi 144 mm Axial Flow
Polttoaine Lyijytön bensiini
Fuel supply system Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus 50.0litres
Öljysäiliön tilavuus 3.5litres

Mitat

Pituus 3.14 m
Leveys 1.13 m
Korkeus 1.15 m
Kuivapaino (kg) 272kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti 29.0 litres
Henkilömäärä 1-3 person
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Käyttämällä vesijettiä VASTUULLISESTI myötävaikutamme tämän upean vesiurheilumuodon suotuisaan

kehitykseen ja sitä kohtaan tunnettuun yleiseen hyväksyntään. Muista, että Yamaha WaveRunner on vene,

joten opettele kaikki asianmukaiset vesillä liikkumista koskevat säännöt ja määräykset, hanki

ammattiopastusta, mikäli mahdollista ja noudata paikallisia määräyksiä. Tässä esitteessä olevissa kuvissa

jettien ja muiden vesikulkuneuvojen ohjaimissa on ammattilaisia, eikä näitä valokuvia ole tarkoitettu

millään tavoin suositukseksi tai opastukseksi laitteiden turvalliseen käyttöön tai käyttötyyliin. Tutustu

huolellisesti kaikkiin ohjeisiin ennen vesille lähtöä ja pidä AINA suositeltua suojavaatetusta ja pelastusliiviä.

ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA.
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