
Technologia skuterów
wodnych, której zaufali
użytkownicy na całym
świecie
Waverunnery Yamahy zyskały na całym świecie opinię

niezwykle niezawodnych i wszechstronnych jednostek.

To właśnie Yamaha wyznacza dziś standardy w dziedzinie

skuterów wodnych, doprowadzając do perfekcji

technologię wydajnych silników czterosuwowych. Efekt?

Absolutnie bezkonkurencyjne skutery wodne.

Od rewolucyjnego systemu RiDE po całkowicie nowe

technologie produkcji ultralekkich kadłubów NanoXcel2

czy czterosuwowy silnik z doładowaniem pojemności

1812 cm3... To właśnie Yamaha wyznacza dziś standardy

w dziedzinie rozwiązań technicznych i inżynierii.

Nasza dbałość o detale i najwyższa jakość wykonania

podnoszą wartość skutera, który w niezwykły sposób

łączy komfort i osiągi. Ta wszechstronna jednostka

idealnie sprawdzi się zarówno podczas cruisingu, jak i

sportowego pływania.

Wysokowydajny, czterocylindrowy,

szesnastozaworowy silnik o

pojemności 1812 cm3 w układzie

DOHC

Ultralekki i superwytrzymały kadłub

NanoXcel2®

Innowacyjny, intuicyjny system

sterowania RiDE

Przedłużona platforma rufowa z

wykładzinami Hydro-Turf

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki

trybowi sterowania na niskich

obrotach i funkcji zdalnego sterowania

Zaczep holowniczy i miękki stopień do

wchodzenia na skuter z wody

Zintegrowane lusterka o dużej

powierzchni i wielofunkcyjny zestaw

wskaźników LCD

Nowy, szerszy kształt kadłuba

zapewniający większą stabilność

System elektrycznego trymowania i

wsteczny bieg z systemem kontroli

trakcji

2-częściowa, 2-kolorowa kanapa

inspirowana modelami wyczynowymi

VXR



Technologia skuterów wodnych, której
zaufali użytkownicy na całym świecie
Poznaj najnowszy skuter wodny VXR, który w wyjątkowy sposób łączy sportowe osiągi z

wszechstronnością i licznymi zaawansowanymi funkcjami. Jego wyrazista kolorystyka i ciekawe

detale gra czne podkreślają wyjątkową wartość.

Teraz VXR oferuje swojemu właścicielowi jeszcze więcej. Zaprojektowany do wyścigów otwór

wlotowy i nowa sekcja burtowa zapewniają jeszcze lepsze sterowanie, zwrotność w zakrętach i

klejenie się do wody.

Przekonaj się, że ten skuter wodny wyróżnia lista rozwiązań, które dotychczas było zarezerwowane

wyłącznie dla modeli klasy premium. Należą do nich nowe kadłub i pokład NanoXcel2® oraz

innowacyjny system sterowania RiDE. Absolutnie przełomowy, całkowicie intuicyjny w obsłudze —

wzbudza natychmiastowe zaufanie każdego sternika.
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Wysokowydajny,
czterosuwowy, 16-zaworowy
silnik DOHC o pojemności 1812
cm3

Czterocylindrowy silnik DOHC o

pojemności 1,8 litra i wysokiej mocy to

największa jednostka napędowa w

branża, który dzięki innowacyjnym

rozwiązaniom Yamahy i ciągłym

udoskonaleniom wyróżnia się bardzo

zwartą konstrukcją. W rezultacie oferuje

ogromną moc, fantastyczne

przyspieszeniemi duży zapas momentu

obrotowego przy wyjątkowo niskim

zużyciu paliwa.

System RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Rewolucyjny system RiDE wynosi

przyjemność z pływania na nowy poziom.

Dzięki niemu nawet sternik o małym

doświadczeniu poczuje się pewnie na

VXR. Wystarczy pociągnąć dźwignię

przepustnicy przy prawej manetce, aby

rozpędzić skuter, lub przy lewej manetce -

aby zahamować lub cofnąć się. To jest tak

proste!

Nowy kadłub z materiału
NanoXcel2. Maksymalna
wytrzymałość przy minimalnej
masie

Opatentowana przez Yamahę technologia

materiałowa NanoXcel2 pozwoliła obniżyć

masę kadłuba aż o 18% w porównaniu z

rewolucyjnym pierwowzorem NanoXcel, przy

zachowaniu takiej samej sztywności i

wytrzymałości. Dzięki temu kadłub VXR ma

jeszcze bardziej sportowe właściwości,

przekładające się na rewelacyjne

przyspieszenie, większą prędkość

maksymalną i niższe zużycie paliwa.

Szeroki, długi kadłub dla
lepszej stabilności

Kadłub w kształcie głębokiego V z licznymi

żłobieniami oferuje wyjątkowe

właściwości nawodne i maksymalny

komfort. Szerokość i długość kadłuba

zapewniają lepszą stabilność stateczną

oraz idealną kontrolę podczas

wykonywania dynamicznych manewrów.

Niezwykła Yamaha VXR —

bezkonkurencyjna zwrotność na wodzie.

Unikalne systemy
elektroniczne: nowy poziom
kontroli

Najnowsze systemy elektroniczne

opracowane przez  rmę Yamaha —

dostępne w wyposażeniu standardowym

w skuterach serii VX — zapewniają

sternikowi liczne korzyści. Sternik

dysponuje wygodnym w obsłudze

elektronicznym biegiem wstecznym z

funkcją kontroli trakcji oraz innowacyjnym

systemem bezpieczeństwa zapewniającym

kontrolę przy niskiej prędkości obrotowej

oraz funkcję zdalnego sterowania.

Siedzenie inspirowane
wyczynowymi modelami
sportowymi — wyjątkowy
komfort i pełna kontrola.

Ergonomiczne, dwukolorowe siedzenie

zostało wykonane z materiału o wysokiej

przyczepności. Wystarczy jedno pływanie

nowym VXR, aby w pełni docenić jego

zalety. Jego specjalny pro l zapewnia

wsparcie dla bioder, zwiększając pewność

podczas przyspieszania i wykonywania

ostrych zakrętów. To oznacza, że teraz

możesz dłużej przebywać na wodzie.
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Silnik

Typ silnika 4-suwowy, 4-cylindrowy
Typ pompy 155mm High-pressure
Paliwo Standardowa benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa 70 litres

Wymiary

Długość 3.35m
Szerokość 1.22m
Wysokość 1.19m
Masa na sucho (kg) 335kg

Cechy

Pojemność ładunkowa 93.2 litres
Liczba pasażerów 1-3 persons
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wy łącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Z MOCY POJAZDÓW YAMAHA NALEŻY KORZYSTAĆ W

SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY. Skutery Yamaha WaveRunner podlegają przepisom regulującym ruch na

drogach wodnych. Przed rozpoczęciem pływania Yamaha rekomenduje udział w profesjonalnym

szkoleniu, a na akwenie — przestrzeganie przepisów ogólnopolskich i lokalnych. Skutery widoczne na

zdjęciach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji są prowadzone przez profesjonalnych sportowców.

Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania

skuterów. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i

podczas rejsu ZAWSZE nosić zalecaną odzież ochronną oraz wyposażenie, takie jak kamizelki ratunkowe.

NIE WOLNO PROWADZIĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.
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