
Watersporttechnologie
die wereldwijd
bekendstaat
De hedendaagse WaveRunner heeft een

toonaangevende reputatie als het gaat om

betrouwbaarheid en allround prestaties die is gestoeld

op jarenlange ervaring – en Yamaha liep altijd al voorop

met onze baanbrekende innovaties op het gebied van

uiterst e ciënte viertakttechnologie. Het resultaat?

Hier kan geen enkel ander vaartuig aan tippen!

Het innovatieve ontwerp, de technologie en de

engineering van Yamaha staan aan de absolute top en

zijn terug te vinden in ons revolutionaire RiDE-systeem,

onze lichte NanoXcel2®-romp en onze 1812cc

viertaktmotor met supercharger.

Ons oog voor detail en de algemene constructiekwaliteit

voegen luxe toe aan het plaatje. Het resultaat is een

magische mix van prestaties en comfort die geschikt is

voor zowel watersport als ontspannen cruisen.

Heldere, informatieve en

multifunctionele LED-meters

Snelheidsmeter en toerenteller +

brandstofmeter en draaiurenmeter

Stijlvolle kleuren en aantrekkelijke,

moderne graphics

Handschoenkastje en opbergruimtes

in de boeg en onder het zadel

Grote brandstoftank van 50 liter voor

nog langer plezier

Handige en comfortabele

opstapbeugel

Antislipmatten - comfortabel voor de

voeten

Compacte Axial Flowhogedruk-

jetpomp

Comfortabele zitruimte voor maximaal

3 personen

Sterke trekhaak voor waterskiërs,

wakeboarders en funtubes

Lichtgewicht rompontwerp - sterk en

robuust

Yamaha TR-1 - een krachtige

driecilinder 1049cc-motor

EX



Watersporttechnologie die wereldwijd
bekendstaat
De innovatieve Yamaha EX is ontworpen voor mensen die maximale betrouwbaarheid en ultiem

plezier zoeken op het water in een wendbare machine die zowel veelzijdig is als gemakkelijk te

bedienen.

De EX-serie heeft de betrouwbaarheid en technische innovaties die onze WaveRunners zo

legendarisch maken, maar is ontworpen met een no-nonsense aanpak die de machines

hoogwaardig en betaalbaar maakt. Je zou niet denken dat deze EX het meest eenvoudige model in

de EX-serie is.

De EX heeft het soepele, betrouwbare en zuinige vermogen waar Yamaha bekend om staat en is

bovendien volledig uitgerust om helemaal in stijl het water op te gaan: van duidelijke en informatieve

instrumenten tot opstapbeugels, een trekhaak en royale opbergruimte
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TR-1 - 1049cc driecilindermotor

Het opwindende EX-model wordt

voortgestuwd door de nieuwste versie van

onze innovatieve driecilindermotor, de

1049cc Yamaha TR-1, en is toch

opmerkelijk betaalbaar. Het is een

compacte en lichte machine die bruist van

energie, een  itsende acceleratie en

sensationeel vermogen biedt, plus het

lage brandstofverbruik en de betrouwbare

prestaties die je van een Yamaha

verwacht.

Ontworpen voor allround
besturing en prestaties

Het soepele, stille vermogen, de compacte

afmetingen en het lichte gewicht van de

TR-1-motor, in combinatie met het sterke,

duurzame en beproefde rompontwerp,

zorgen voor een geweldige mix van

gebruiksvriendelijke besturing en

opmerkelijke wendbaarheid en balans.

Het resultaat is nog meer plezier en

controle en maximaal bedieningsgemak,

ook voor minder ervaren bestuurders.

HyperFlow-jetpomp – alle druk
die je nodig hebt

Verbazingwekkende bestuurbaarheid en

verrassende prestaties zijn al jaren het

kenmerk van de Yamaha WaveRunner.

Verblu ende 'grip' op het water en

acceleratie zijn mogelijk door de combinatie

van een hoge waterstroominlaat, de

HyperFlow hogedruk-jetpomp en een

roestvrijstalen schoepenwiel, dat in een

nauwkeurig ontworpen en geproduceerde

behuizing draait.

Comfortabele zitruimte voor
maximaal 3 personen

Het ergonomisch ontworpen en met

precisie gemaakte zadel is een zeer veilige

en comfortabele plek – ideaal voor

solovaren of rustige tochtjes met

maximaal 3 personen. Door het hoge

comfortniveau lijkt het alsof het speciaal

voor u op maat is gemaakt. Bovendien

bevindt zich onder het zadel een bijzonder

handige en droge opbergruimte.

Brandstoftank van 50 liter voor
nog langer plezier

Als je wegvaart op de EX wil je

waarschijnlijk niet te snel weer

terugkeren. Vandaar dat wij hem hebben

uitgerust met een grotere brandstoftank

(50 liter) dan alle vaartuigen van de

concurrentie. Hierdoor kan je nog langer

plezier beleven op het water en nog

verdere tochten maken. Goed doordacht

en typisch Yamaha.

Geweldige opbergruimte,
opstaptrede en -beugel en
trekhaak

De EX heeft niet alleen opbergruimte in de

boeg, maar ook een handig dashboardkastje

en een ruim opbergvak onder het zadel. Als

je aan het zwemmen bent of een funtube,

waterskiër of wakeboarder voorttrekt met

de standaardtrekhaak, zijn de behulpzame

opstaptrede en de antislipmatten een ware

luxe.
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Motor

Motortype 3-cilinder, TR-1, 4-takt, DOHC, 4-kleppen
Compressor -
Cilinderinhoud 1,049cc
Boring x slag 82.0 mm x 66.2 mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Pomptype 144 mm Axial Flow
Brandstof Normale loodvrije benzine
Fuel supply system Elektronische brandsto njectie
Tankinhoud 50.0litres
Oil capacity 3.5litres

Afmetingen

Lengte 3.13 m
Breedte 1.13 m
Hoogte 1.15 m
Droog gewicht (kg) 262kg

Functies

Opbergcapaciteit 29.0litres
Draagvermogen (personen) 1-3 person
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Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Wij moeten het gebruik van een groot VERMOGEN altijd koppelen aan

VERANTWOORDELIJKHEID. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel wij als anderen

plezier blijven beleven aan de watersport. Je moet ook bese en dat je Yamaha WaveRunner eigenlijk een

boot is. Leer en volg dus de regels die gelden op zee en op de waterwegen. Volg waar mogelijk een

cursus en leef de lokale wetten en voorschriften na die in elke regio erg verschillend kunnen zijn. Op de

foto's in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die door professionals worden bestuurd. Deze foto's

houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het

veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door voor je gaat varen en draag ALTIJD de

aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. VAREN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.
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