
Tehnologija vodnih
plovil, ki ji zaupajo
povsod po svetu
Vodni skuterji WaveRunner zaradi svoje zanesljivosti in

vsesplošne zmogljivosti uživajo sloves vodilnih plovil, ki so

si ga prislužili v preteklih letih. Z našim revolucionarnim

razvojem učinkovite 4-taktne tehnologije smo bili vedno

na čelu. Kakšen je rezultat? Prekašali smo vsa druga

plovila.

Yamahini modeli se ponašajo z vrhunsko inovativno

zasnovo, tehnologijo in izdelavo, saj so opremljeni z

revolucionarnim sistemom RiDE, lahkim trupom iz

materiala NanoXcel2® ter 4-taktnim motorjem s

prostornino 1812 cm3 in turbopolnilnikom.

Ker smo pozorni tudi na najmanjše podrobnosti in

poskrbimo za kakovostno izdelavo, smo k temu paketu

dodali še razkošje. Rezultat tega pa je čarobna zmes

zmogljivosti in udobja, ki je primerna tako za križarjenja

kot športne aktivnosti.

Pregledni in informativni večfunkcijski

LED-merilniki

Merilnik hitrosti in obratomer ter nivo

goriva in delovne ure

Predal za shranjevanje in prostor za

shranjevanje pod sedežem in v premcu

Velik 50-litrski rezervoar za gorivo, da

lahko zabava na vodi traja še dlje

Mehanska vzvratna prestava za

enostavno manevriranje

Kompaktna, visokotlačna osna črpalka

Flowjet

Udoben sedež za največ 3 osebe

Dvojna ogledala in ročaj ter stopnica za

vkrcanje

Močna vlečna kljuka za smučanje in

deskanje na vodi ter za vleko

pripomočkov

Yamaha TR-1 – močan 3-valjni motor s

prostornino 1049 cm3

EX Sport



Tehnologija vodnih plovil, ki ji zaupajo
povsod po svetu
Inovativna serija Yamaha EX Sport je bila ustvarjena za ljudi, ki želijo visoko stopnjo zanesljivosti in čisto

zabavo na vodi. Vse to je zajeto v okretnem vodnem skuterju, ki je izjemno vsestranski in ga lahko

enostavno upravljate. Poleg funkcij običajnega modela EX so na voljo tudi dodatne funkcije.

V serijo modelov EX smo vnesli zanesljivost in tehnične inovacije, po katerih slovijo Yamahini vodni

skuterji WaveRunner, vendar brez nepotrebnih dodatkov, da so še vedno cenovno dostopni. Pri

vodnih športih bo EX Sport zagotovo vaša prva izbira.

Model odlikuje slovita gladka, zanesljiva in varčna moč ter vse, kar potrebujete, da se v stilu podate na

vodo – pregledna instrumentalna plošča s podatki, mehanska vzvratna prestava, dvojna ogledala,

ročaj in stopnica za vkrcanje, vlečna kljuka in veliko prostora za shranjevanje.
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Zmogljiva Yamaha TR-1 – 3-
valjni motor s prostornino 1049
cm3

Vznemirljiv EX Sport poganja

najsodobnejša različica Yamahinega

inovativnega 3-valjnega motorja TR-1 s

prostornino 1049 cm3, a je kljub temu

cenovno izredno dostopen. Ta kompakten

in lahek motor daje vse od sebe in prinaša

živahne pospeške ter veliko moči pri

visokih vrtljajih, poleg tega pa se ponaša z

varčnostjo in zanesljivostjo, ki ju od

Yamahinega modela tudi pričakujete.

Zasnovan za vsestransko
vodljivost in zmogljivost

Motor TR-1 odlikujejo gladka in tiha moč,

kompaktna zasnova in majhna teža v

kombinaciji s trpežno, vzdržljivo in

preizkušeno zasnovo trupa, ki skupaj

tvorijo popolno mešanico preprostega

upravljanja, okretnosti in ravnotežja. Ima

tudi mehansko vzvratno prestavo, ki tudi

manj izkušenim voznikom prinaša še več

zabave in nadzora.

Visokopretočna pogonska
turbina nudi pritisk, ki ga
potrebujete

Vznemirljivo upravljanje in vrhunska

zmogljivost sta že od nekdaj prvovrstni

značilnosti Yamahinih vodnih skuterjev

WaveRunner. Kombinacija vsesa z velikim

pretokom, visokopretočne pogonske turbine

ter impelerja iz nerjavečega jekla z

natančno izdelanim ohišjem poskrbi za

takojšnjo poskočnost in pospeševanje.

Udoben sedež za največ 3
osebe

Ergonomsko oblikovan in natančno izdelan

sedež je izjemno varen in udoben. Je

odličen za samostojno vožnjo ali

križarjenja z največ 3 osebami. Nudi vam

udoben občutek, kot da bi bil narejen

posebej za vas. Poleg tega pa je pod njim

še priročen vodotesen prostor za

shranjevanje.

Večfunkcijski instrumenti LCD

Na tako cenovno ugodnem plovilu morda

ne boste pričakovali stilske

instrumentalne plošče z večfunkcijskimi

LCD-merilniki privlačnega videza, pa

vendar boste na modelu EX Sport našli

prav to. Instrumentalna plošča vsebuje

jasen, pregleden merilnik hitrosti in

obratomer ter podatke o nivoju goriva in

delovnih urah.

Prostor za shranjevanje v premcu

Hiter dostop do nujnih potrebščin, ki jih

morate vzeti s seboj na vožnjo po vodi, v

prostoru za shranjevanje v premcu.
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Agregat

Tip agregata 3-valjni, TR-1, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski
Turbinski polnilnik -
Prostornina 1,049cc
Vrtina x gib 82.0 mm x 66.2 mm
Kompresijsko razmerje 11.0 : 1
Vrsta črpalke 144 mm Axial Flow
Gorivo Neosvinčeni bencin
Sistem oskrbe z gorivom Elektronski vbrizg goriva - EFI
Prostornina rezervoarja za gorivo 50.0litres
Prostornina rezervoarja za olje 3.5litres

Dimenzije

Dolžina 3.14 m
Širina 1.13 m
Višina 1.15 m
Teža (kg) 265kg

Lastnosti

Prostornina shranjevalnega prostora 29.0litres
Število oseb 1-3 person
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Vse informacije v tej brošuri so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila. Upoštevajte načelo MOČ Z ODGOVORNOSTJO in tako pomagajte ohraniti čudovite športne

priložnosti in užitke, ki jih omogočajo vodni skuterji. Prav tako se morate zavedati, da je vaš Yamahin

WaveRunner pravzaprav plovilo. Zato se seznanite z vsemi zakoni o plovbi na morju in vodnih poteh ter jih

vedno upoštevajte. Če je mogoče, se udeležite strokovnega izobraževanja, in upoštevajte lokalna pravila

ter predpise, ki se lahko močno razlikujejo od področja do področja. Priložene fotogra je prikazujejo

plovila, ki jih upravljajo profesionalni vozniki, vendar objava teh slik ne služi kot priporočilo ali navodilo o

varni vožnji oziroma načinu uporabe skuterja. Pred vožnjo natančno preberite vsa navodila in med vožnjo

VEDNO nosite priporočeno zaščitno obleko ter rešilni pas oziroma rešilni jopič. NIKOLI NE VOZITE POD

VPLIVOM ALKOHOLA.
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