
Vattenskoterteknik
som hela världen litar
på
Dagens WaveRunner har genom åren skapat sig ett

världsledande rykte för att vara pålitlig och ge allsidig

prestanda – och vi har alltid visat vägen med vår

banbrytande utveckling av e ektiv fyrtaktsteknik.

Resultatet? Ingen annan vattenskoter kommer ens i

närheten.

Från det revolutionerande nya RiDE-systemet till våra nya

lätta NanoXcel2-skrov och överladdade fyrtakts 1 812-

kubiksmotorer är Yamahas innovativa design, teknik och

konstruktion de bästa på marknaden.

Vår känsla för detaljer och höga konstruktionskvalitet

tillför hela paketet en känsla av lyx, vilket resulterar i en

magisk blandning av prestanda och komfort, lika bra för

lugn som sportig körning.

Höge ektiv fyrcylindrig DOHC-motor

på 1812 cc med 16 ventiler

NanoXcel2®-skrov, superstarkt och

superlätt

Revolutionerande RiDE-system för

intuitiv styrning

Förlängd påstigningsplattform med

Hydro-Turf-mattor

Ökad säkerhet med lågvarvtalsläge och

fjärrstyrning

Dragkrok och djup

ombordstigningssteg med mjuk  nish

Stora inbyggda speglar och LCD-

mätare med  era funktioner

Den breda skrovformen ger en

utmärkt allroundkapacitet

Elektrisk trimning och back med

antislirsystem

Racinginspirerad tvådelad sportdyna

med tvåtonsfärg

Praktiska, infällbara knapar för enkel

förtöjning

Nytt racingdesignat, toppmatat

intagsgaller och säte

VXR



Vattenskoterteknik som hela världen
litar på
Upptäck vår senaste VXR. Den är kraftfull både vid sportig och lugn körning, specialdesignad för att

kunna utnyttja våra många tekniska  nesser och stylad för att göra intryck – med utmanande färger

och gra k – och hela paketet till ett enastående värde.

Nu är den ännu bättre – ett nytt racingdesignat toppmatat intagsgaller och nytt säte för ännu bättre

hantering i grov sjö.

Upptäck även andra spännande funktioner som vanligtvis bara  nns som extrautrustning. Till

exempel skrovet och däcket av det nya NanoXcel2-materialet och vårt revolutionerande RiDE-

system. Det första av sitt slag och mycket användarvänligt. Det ger varje förare självförtroende

direkt.
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Höge ektiv fyrtaktsmotor av
DOHC-typ på 1812 kubik med
16 ventiler

Den fyrcylindriga höge ektiva DOHC-

motorn på 1,8 liter har branschens största

slagvolym, men tack vare vårt fortsatta

program för innovation och

produktförbättring är den ändå extremt

kompakt. Resultatet är häpnadsväckande

kraft, acceleration och ett enormt

vridmoment, tillsammans med miljövänlig

e ektivitet och ekonomi.

RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics)-
system (backning med hjälp av
elektronik för intuitiv
fartminskning)

Det revolutionerande RiDE-systemet

förändrar din körupplevelse och ökar varje

förares självförtroende, oavsett vilken

nivå de be nner sig på. Tryck bara på

gasreglaget på höger handtag för att åka

framåt och accelerera eller dra i reglaget

på vänster handtag för att sakta ned eller

backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Nytt NanoXcel2-skrov. Maximal
styrka med minimal vikt

NanoXcel2 har tillverkats med Yamahas

unika materialteknik och är hela 18 %

lättare än vårt revolutionerande original,

NanoXcel, men fortfarande lika robust och

tåligt. Materialet optimerar den häftiga

skrovkonstruktionen med sportprestanda

för VXR och ger enastående acceleration,

högre topphastighet och ännu bättre

ekonomi.

Brett och långt skrov för ännu
mer stabilitet

Skrovet med sin semi V-form är en

avgörande faktor för att VXR ska ge dig

hela paketet, med överlägset grepp i

vattnet och komfort. Dess bredd och

längd gör den otroligt stabil i

stillastående läge, samtidigt som den

upprätthåller den perfekta balansen

mellan grepp och kontrollerade sladdar vid

svängar. Superkapabla VXR ger optimal

smidighet i vattnet.

Unika elektroniska system för
nya nivåer av styrning

Yamahas senaste elektroniksystem –

standard på den mycket prisvärda VX-

serien – ger föraren en enastående

blandning av förmåner och fördelar.

Exempelvis bekväm elektronisk backning

med antislirsystem och vår

industriledande startspärr med

lågvarvtalsläge och fjärrstyrning.

Racinginspirerad design på
dynan – komfort och kontroll

Sätet är ergonomiskt utformat och har

tvåfärgad klädsel som ger bra grepp. Det

här sätet är en sensation första gången du

kör VXR. En stoppad dyna ger stöd åt dina

höfter vid acceleration och kurvtagning,

vilket ger dig säker kontroll på ett naturligt

sätt. Så nu kan du köra ännu längre och

fortsätta njuta av spänningen på vattnet.
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Motor

Motortyp 4-takts, 4-cylindrig
Pumptyp 155mm High-pressure
Bränsle Vanlig 95-oktanig, blyfri bensin
Bränslevolym 70 litres

Dimensioner

Längd 3.35m
Bredd 1.22m
Höjd 1.19m
Torrvikt (kg) 335kg

Detaljer

Stuvkapacitet 93.2 litres
Platser 1-3 persons
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All information i den här broschyren är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Tänk på att använda PRESTANDA UNDER ANSVAR och skapa

förutsättningar för  na sportupplevelser och körglädje med den egna vattenskotern. Din Yamaha

WaveRunner är i själva verket en båt, och därför är det viktigt att du lär dig och följer gällande regler och

bestämmelser till sjöss och lokalt, eftersom dessa kan variera mycket mellan olika områden. Det är också

en fördel om du har möjlighet att få professionell vägledning. Bilderna i den här broschyren visar båtar

som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säkert

handhavande eller körsätt. Läs noggrant igenom allt instruktionsmaterial innan du ger dig ut och bär

ALLTID rekommenderad skyddsklädsel samt en  ytväst under användning. KÖR ALDRIG UNDER

ALKOHOLPÅVERKAN.
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