
Technológia vodných
skútrov dôveryhodná
po celom svete
Dnešný skúter WaveRunner si vyslúžil povesť špičkových

strojov na celom svete kvôli spoľahlivosti a všestrannému

výkonu docielenému v priebehu mnohých rokov. Vďaka

nášmu priekopníckemu vývoju technológie účinného 4-

taktného motora sme boli vždy lídrami. Výsledok? Žiadny

iný vodný skúter sa mu nevyrovná.

Od revolučného systému RiDE – cez ľahké trupy

NanoXcel2® – po náš 4-taktný motor s turbodúchadlom s

objemom 1 812 cm3, inovatívny dizajn, technológia a

konštrukcia spoločnosti Yamaha sú na špičke.

Pozornosť zameraná na detail a dokonalá konštrukčná

kvalita pridávajú celkovému vzhľadu patričný luxus, takže

výsledkom je čarovné spojenie výkonu a pohodlia, ktoré

sa adekvátne prispôsobujú plavbe alebo športovej jazde.

Prehľadné a informatívne multifunkčné

ukazovatele LED

Rýchlomer a otáčkomer, hladina paliva

a prevádzkové hodiny

Príručná skrinka a úložný priestor

v prednej časti a pod sedadlom

Veľká palivová nádrž s objemom 50 l –

 aby zábava vydržala dlhš ie

Mechanická spiatočka zaistí ľahkú

manévrovateľnosť

Kompaktné vysokotlakové prúdové

čerpadlo Axial Flow

Pohodlné sedadlo pre maximálne

3 osoby

Dve zrkadlá, schodík a rukoväť na

vysadnutie z vody

Silný vlečný hák na ťahanie lyžiarov,

wakeboardov a hračiek

Motor Yamaha TR-1 – výkonný 3-valec

s objemom 1 049 cm3

EX Sport



Technológia vodných skútrov
dôveryhodná po celom svete
Spoznajte inovatívny model Yamaha EX Sport vytvorený pre ľudí, ktorí požadujú maximálnu

spoľahlivosť a stopercentnú zábavu na vode v podobe obratného, všestranného a zároveň ľahko

ovládateľného stroja.

Pri vývoji modelového radu EX sme kládli hlavný dôraz na spoľahlivosť a technické inovácie, vďaka

ktorým si vodné skútre Yamaha WaveRunner získali legendárne meno, avšak bez zbytočných okrás,

čím sa podarilo dosiahnuť pozoruhodnú cenovú dostupnosť výsledného produktu. Model EX Sport je

skutočne ideálna voľba na vodné športy.

Vyznačuje sa plynulým, spoľahlivým a hospodárny výkonom charakteristickým pre všetky naše stroje

a má všetko potrebné na skutočne štýlovú jazdu na vode – prehľadné a informatívne prístroje,

mechanickú spiatočku, dve zrkadlá, stúpadlo a rukoväť na nastupovanie, vlečný hák a veľkorysý

úložný priestor.
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Moderné farby, gra cké prvky
a vzhľad

Modely EX nielenže predstavujú cenovo

najdostupnejšiu možnosť vychutnávania si

dobrodružstva na vodných skútroch, ale

zároveň aj dobre vyzerajú! Odvážne farby

a úchvatné gra cké prvky vychádzajú

z najnovších trendov, takže počas

brázdenia pobrežných vôd alebo pri

vchádzaní do doku určite pritiahnete

obdivné pohľady. Na modeli Yamaha EX

Sport môžete jazdiť naozaj s hrdosťou!

Skvelé úložné priestory – so
zariadeniami na nastupovanie
a vlečenie v luxusnom
vyhotovení

Súčasťou modelu EX Sport je nielen

nevodotesný úložný priestor v prednej

časti, ale aj praktická príručná skrinka

a priestranný úložný priestor pod

zdvíhacím sedadlom. Ba čo viac, keď

ťaháte hračku, lyžiara či wakeboard

pomocou štandardného vlečného oka,

určite oceníte dve zrkadlá, rohože Hydro-

Turf a užitočné stúpadlo na nastupovanie.

Multifunkčné prístroje na paneli
LCD

Od vodného skútra s takou fantasticky

výhodnou cenou by ste zrejme nečakali

skvelo vyzerajúce multifunkčné prístroje

LCD pripevnené na štýlovom palubnom

paneli – v modeli EX Sport ich však nájdete.

Potešia vás prehľadné a dobre čitateľné

displeje tachometra a otáčkomera, ako aj

informatívne výstupy ukazovateľov hladiny

paliva a prevádzkových hodín.

Veľká palivová nádrž
s objemom 50 l – pre dlhšiu
zábavu

Keď sa vyberiete brázdiť vlny na modeli EX

Sport, zrejme sa tak skoro nebudete

chcieť vrátiť späť, preto sme ho vybavili

palivovou nádržou s väčšou kapacitou, než

má k dispozícii ktorýkoľvek konkurenčný

vodný skúter (50 l). To znamená, že vaša

zábava na vode môže trvať ešte dlhšie

a môžete sa plaviť ešte ďalej. Dômyselné

– a typické pre značku Yamaha.

Pohodlné sedadlo pre
maximálne 3 osoby

Presne zhotovené sedadlo s ergonomickým

dizajnom je veľmi bezpečné a pohodlné,

vďaka čomu je ideálne na športovú jazdu

alebo plavbu pre maximálne 3 osoby.

Úroveň pohodlia je natoľko vysoká, že

budete mať dojem, akoby ho vyrobili na

mieru pre vás. Pod ním sa navyše

nachádza aj veľmi praktický vodotesný

úložný priestor.

Vstrekovacie čerpadlo s vysokým
prietokom – všetok tlak, ktorý
potrebujete

Riadenie s vynikajúcou odozvou a vzrušujúci

výkon sú už dlho charakteristickými znakmi

vodných skútrov Yamaha WaveRunner.

Okamžitý záber na vode a zrýchlenie sa

podarilo dosiahnuť kombináciou prívodu

s vysokým prietokom, vysokotlakového

vstrekovacieho čerpadla s vysokým

prietokom a lopatky z nerezovej ocele, ktorá

beží v dokonale prepracovanom kryte.

EX Sport

www.yamaha-marine.eu



Motor

Typ motoru 3 válec, TR-1, 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 144 mm Axial Flow
Palivo běžný bezolovnatý benzín
Fuel supply system Elektronické vstřikování paliva
Objem nádrže 50.0litres
Oil capacity 3.5litres

Rozměry

Délka 3.14 m
Šířka 1.13 m
Výška 1.15 m
Suchá váha (kg) 265kg

Vlastnosti

Úložná kapacita 29.0litres
Kapacita jezdců 1-3 person
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Všetky informácie v tejto brožúre sa poskytujú len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci by sme mali využívať VÝKON ZODPOVEDNE

a pomáhať zachovávať vynikajúce príležitosti na športovanie a zábavu, ktorú všetci od týchto vodných

športov očakávame. Navyše treba mať na pamäti, že váš stroj Yamaha WaveRunner je vlastne čln, preto si

naštudujte a dodržiavajte pravidlá, ktoré platia na mori a na vode, ak je to možné zaistite si pomoc

profesionálov a dodržiavajte miestne pravidlá a nariadenia, ktoré sa môžu v jednotlivých oblastiach

značne líšiť. Fotogra e môžu znázorňovať plavidlá riadené profesionálmi, zverejnenie týchto snímok sa

však nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie týkajúce sa bezpečnej prevádzky alebo

spôsobu používania. Skôr než vyrazíte na vodu si dôkladne prečítajte všetky materiály s pokynmi a pri jazde

VŽDY používajte odporúčaný ochranný odev a záchrannú vestu. NIKDY NERIAĎTE STROJ PO POŽITÍ

ALKOHOLU.
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