
Technologie vodních
skútrů, které důvěřuje
celý svět
Současný model WaveRunner si během mnoha let na trhu

díky své spolehlivosti a univerzálnosti vysloužil renomé

světové špičky. Vždy jsme stáli v čele díky průkopnickému

vývoji technologie úsporného čtyřtaktního motoru.

Výsledek? Žádné jiné vodní skútry se mu ani zdaleka

nemohou rovnat.

Od revolučního systému RiDE přes lehký trup z materiálu

NanoXcel až po čtyřtaktní motor o objemu 1 812 ccm –

inovativní design, technologie a konstrukce společnosti

Yamaha představují světovou špičku.

Pozornost, kterou věnujeme detailům a kvalitě výroby,

přidává stroji na luxusu. Výsledkem je dokonalá

kombinace výkonu a pohodlí, která se hodí stejně dobře

na vyjížďky i sportovní jízdu.

Jedinečný systém řízení s nastavením

sklonu po čtyřech krocích

Elektronický zpětný chod s řízením

trakce

Vysoce výkonný motor o objemu

1 812 ccm s elektronickým

vstřikováním paliva

Revoluční systém RiDE™ – intuitivní

řízení

Systém Cruise Assist, režim No Wake

a elektronické nastavení trimu

První barevná dotyková přístrojová

deska v odvětví

Systém montáže příslušenství Multi-

Mount

Hluboce vykrojené stupátko a dvojitá

madla pro snadné nastoupení

Luxusní dvoudílné sedlo Cruiser pro tři

osoby

Systém odvodňování prostoru pro nohy

FX HO



Technologie vodních skútrů, které
důvěřuje celý svět
Ideální spojení výkonu a hospodárnosti s více funkcemi, které způsobí revoluci vašeho způsobu jízdy –

při sportování i vyjížďkách – to je FX HO.

Pozoruhodný motor s objemem 1 812 ccm, vysokotlakým čerpadlem a inteligentním systémem

elektronického ovládání plynu zajišťuje výkon a hospodárný provoz. Elegantní trup, vyrobený

z našeho lehkého materiálu NanoXcel společně s pozoruhodným systémem RiDE je zase příslibem

toho nejpohodlnějšího a nejpřesnějšího ovládání, jaké jste ještě nezažili.

V modelu FX HO toho najdete podstatně více – funkce jako režim No Wake a Cruise Assist, luxusní

posezení pro tři osoby, velká plošina pro plavání, mimořádně hluboké stupátko a dvojitá madla pro

snadné nastoupení, spousta úložného místa... a to není zdaleka vše.
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Vysoce výkonný motor o objemu
1 812 ccm

Vysoce výkonný motor s velkým objemem

1 812 ccm přenáší strhující výkon

a proudové čerpadlo Hyper-Flow

s rotorem se třemi lopatkami tento výkon

převádí na elektrizující zrychlení.

Elektronické vstřikování paliva (EFI)

zajišťuje maximálně plynulý přenos výkonu

a úsporný a hospodárný provoz (dokonce

i na běžné bezolovnaté palivo).

Aerodynamický tvar a design
trupu z materiálu NanoXcel2

Štíhlý aerodynamický tvar karosérie a

trupu modelů FX je vyroben z jedinečného

materiálu NanoXcel2 společnosti Yamaha.

Neskutečně lehký, a přitom tuhý a pevný,

poskytuje těmto strojům úžasné výkony

na vodě s úchvatným zrychlením, vyšší

maximální rychlostí a nižší spotřebou

paliva – a ještě pohodlnější jízdou.

Systém RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
– zpětný chod s intuitivním
elektronickým zpomalováním)

Revoluční systém RiDE posouvá vaše

potěšení z jízdy na novou úroveň a přináší

pocit jistoty všem jezdcům s libovolnou

úrovní zkušeností. Zatažením za páčku

plynu na pravé rukojeti se můžete

jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením za

páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo

couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

Elektronické ovládání – další
jízdní revoluce

Inteligentní vlastnosti našeho

propracovaného elektronického systému

ovládání vám budou dělat radost. Funkci

Cruise-Assist použijete k nastavení

a udržení přesné rychlosti a režim No

Wake Mode se třemi polohami k snadnému

projíždění míst s dodržováním nízké

rychlosti. Dále je zde elektronický

pomocník zpětného chodu s řízením trakce

a TDE (ovládání tahu se směrovými

vylepšeními), který vám pomůže

s manévrováním a kotvením při velmi

nízkých rychlostech.

Ovládací systém řízení

Tato nejnovější generace našeho dobře

známého systému režim „L“ umožňuje

kromě nastavení rychlostního limitu

de novat i křivku akcelerace, což se

skvěle hodí k vlečení atrakcí nebo

wakeboardů. Začátečníkům také může

nastavit nižší rychlost. Pří delších jízdách

zase můžete nastavit rovnoměrnou

rychlost, abyste dosáhli co nejnižší

spotřeby paliva.

Pohodlí, odvodňování prostoru
pro nohy a snadně jší nalodění

Model FX opravdu nabízí větší pohodlí.

Obsahuje systém řízení s nastavením polohy,

sedlo pro tři osoby, velkou plošinu pro

plavání s hlouběji vykrojeným širším

stupátkem a dvojici madel pro nalodění. A

navíc užitečný systém odvodňování prostoru

pro nohy.
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Engine

Typ motoru 4taktní, 1.8 Liter High Output, 4válcový
Zdvihový objem 1,812cc
Vrtání x zdvih 86.0 mm x 78.0 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Typ čerpadla 155mm High-pressure
Palivo běžný bezolovnatý benzín
Objem nádrže 70 litres
Oil capacity 5.3litres

Dimensions

Délka 3.58m
Šířka 1.27m
Výška 1.23m
Suchá váha (kg) 379kg

Features

Úložná kapacita 166.7 litres
Kapacita jezdců 1-3 persons
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Všechny informace v této brožuře jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Všichni bychom měli využívat VÝKON ZODPOVĚDNĚ a pomáhat zachovat skvělé sportovní možnosti, které

si při jízdě osobním plavidlem užíváme. Je třeba si též uvědomit, že váš vodní skútr Yamaha WaveRunner je

skutečným plavidlem, a proto se prosím naučte a dodržujte všechna pravidla námořních a vodních cest.

Využijte služeb profesionálního instruktora. Dodržujte místní pravidla a nařízení, která se mohou dle

oblasti lišit. Uvedené fotogra e zobrazují plavidla řízená profesionály a uveřejnění těchto zobrazení

nepředstavuje žádné doporučení či návod s ohledem na bezpečný provoz nebo styl používání. Než se

vydáte na cestu, pozorně si přečtěte všechny pokyny. Při projížďce mějte na sobě VŽDY doporučené

ochranné oděvy a záchrannou vestu. PŘED JÍZDOU NIKDY NEPIJTE ALKOHOL.
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