
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 – a my

sme boli vďaka nášmu priekopníckemu vývoju

technológie mimoriadne účinného 4-taktného motora

vždy na čele. Výsledok? Žiadny iný vodný skúter sa mu

nevyrovná.

Od revolučného systému RiDE – cez ľahký trup

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.

Elektronická spiatočka so systémom

kontroly trakcie

Vysokovýkonný, 3-valcový motor TR-1 s

objemom 1049 ccm

Vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo s

vysokým prietokom

Revolučný systém RiDE pre intuitívne

ovládanie

Dobrodružné a štýlové farby a gra cké

prvky

Trup a paluba z materiálu SMC – ľahké,

stále a odolné

Informačná konzola s multifunkčnými

ukazovateľmi LED

Pohodlné dvojdielne sedadlo až pre

3 jazdcov

Ťažný hák a veľmi praktický schodík na

vysadnutie z vody

Dve veľké zrkadlá – užitočné pri vlečení

Atraktívna povrchová úprava paluby

príjemná na nohy

Praktická príručná skrinka s dvoma

držiakmi pohárov
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Technológia vodných skútrov
dôveryhodná po celom svete
Športový vzhľad, skvelý výkon, výnimočne úsporná prevádzka, nízke nároky na údržbu a množstvo

skvelých funkcií – to všetko zaistí, aby sa naše modely radu VX stali tými najpopulárnejšími spomedzi

vodných skútrov. Svoju popularitu si však vyslúžili všestranným využitím.

Predstavujú hodnotu, ktorá nemá konkurenciu. Popri špeciálnej verzii HO (Vysoký výkon) nášho

motora TR-1 a množstve ďalších funkcií nový modelový rad VX v štandardnej výbave prináša našu

novú revolučnú technológiu riadenia RiDE™. Tento intuitívny systém s jednoduchým ovládaním

prináša okamžitú istotu aj menej skúseným jazdcom.

Nový modelový rad VX. Prináša úžasný výkon na vode a je neuveriteľne dostupný. Žiadny iný vodný

skúter to nedokáže.
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Rebrík na nastupovanie a ťažný
hák

Modelový rad VX skutočne očarí fanúšikov

vodných športov a plavby, a to vďaka

pohodlnému sedadlu pre tri osoby,

hlbokým schodíkom na vysadnutie z vody

a silnému, praktickému ťažnému háku.

Pohodlné, protišmykové podložky na

palube sú ďalším skutočným pôžitkom, na

ktorý sa môžete tešiť pri wakeboardingu,

lyžovaní či plávaní s priateľmi.

Multifunkčné LCD prístroje
a veľké dvojité zrkadlá

Skvelo vyzerajúce multifunkčné LCD

prístroje pripevnené na štýlovom paneli

kabíny nie sú to, čo by ste na vodnom

skútri s takou bezkonkurenčnou cenou

čakali. Rovnako by ste nečakali ani dve

veľké zabudované zrkadlá, modely radu VX

ich však majú, aby vám pomohli dohliadať

na to, čo sa deje za vami – veľmi praktické

pri ťahaní wakeboardu či lyžiara.

Pohodlné dvojdielne sedadlo so
suchým ukladacím priestorom

Ergonomicky navrhnuté, 2-dielne sedadlo

s precíznymi švíkmi je skutočne inovatívne.

Je ideálne na jazdenie pre až 3 osoby, vďaka

jeho vysokej úrovni pohodlia sa budete cítiť,

akoby bolo pre vás vyrobené na mieru. Pod

ním sa navyše nachádza aj veľmi praktický

vodotesný úložný priestor.

Jedinečné elektronické systémy
pre nové úrovne riadenia

Najnovšie elektronické systémy

spoločnosti Yamaha – štandard pri značne

cenovo dostupnom modelovom rade VX –

poskytujú jazdcovi ohromujúcu kombináciu

výhod a predností. Obsahujú elektronickú

spiatočku so systémom kontroly trakcie –

prinášajú možnosti úžasného systému

RiDE a spoľahlivý motor spolu

s informáciami o jazde, ktoré sa dajú

ľahko prečítať na výrazných displejoch na

konzole.

Rýchly, stabilný trup vyrobený
z materiálu SMC

Materiál SMC (Sheet Moulded Compound)

od spoločnosti Yamaha je ľahký a pevný,

podporuje intenzívne zrýchlenie, vysokú

maximálnu rýchlosť a dobrú hospodárnosť.

Preto sa dokonale hodí na najnovší návrh

trupu modelov VX, ktorý je široký (1,22 m)

a dlhý (3,35 m) – veľkosť a tvar prinášajú

potrebnú stabilitu a bezproblémové

riadenie v každých podmienkach.

Systém RiDE (spiatočka
s elektronikou s intuitívnym
spomaľovaním)

Revolučný systém RiDE™ premení vašu

radosť z jazdy a prinesie nový pocit istoty

každému jazdcovi na akejkoľvek úrovni.

Stlačením škrtiacej klapky na pravej

rukoväti sa pohnete dopredu a zrýchľujete –

stlačením páky na ľavej rukoväti spomalíte

alebo cúvate. Áno, je to skutočne také

jednoduché!
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Motor

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

Rozměry

Délka 3.35 m
Šířka 1.22 m
Výška 1.19 m
Suchá váha (kg) 321kg

Vlastnosti

Úložná kapacita 93.2litres
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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