
Vesijettiteknologiaa,
johon maailma luottaa
WaveRunner on luotettavuutensa ja kokonaisvaltaisen

suorituskykynsä ansiosta alansa johtava nimi kautta

maailman. Vuosien myötä nämä vesijetit ovat ansainneet

nykyään nauttimansa arvostuksen, ja Yamaha on aina

ollut edelläkävijä huipputehokkaan nelitahtiteknologian

kehityksessä. Mitä tämä merkitsee? Sitä, että muut

vesijetit jäävät kauas taakse.

Yamahan muotoilu, teknologiat ja valmistusmenetelmät

edustavat innovatiivisuudessaan alan terävintä kärkeä.

Tämä koskee niin mullistavaa uutta RiDE-järjestelmää,

huippukevyttä NanoXcel-runkoa kuin 1812-kuutioista

nelitahtimoottoriakin.

Huolellisesti mietityt yksityiskohdat ja valmistuksen

laadukkuus tuovat kokonaisuuteen ylellisyyttä.

Tuloksena on taianomainen yhdistelmä suorituskykyä ja

mukavuutta, joka soveltuu yhtä lailla matka-ajoon kuin

urheilullisempaankin menoon.

Ohjausjärjestelmä, jossa ainutlaatuinen

neliportainen kallistuksen säätö

Elektroninen peruutusvaihteen pito

1812-kuutioinen High Output -

moottori, jossa elektroninen

polttoaineen ruiskutus (EFI)

Mullistava RiDE™-järjestelmä –

intuitiivista hallintaa

Vakionopeuden säätö, satama-ajotila ja

sähkötoiminen trimmi

Alan ensimmäinen

värikosketusnäyttömittaristo

Multi-Mount -järjestelmä varusteille

Syvälle ulottuva uimaporras ja

molemmin puolin kyytiin nousua

helpottavat kahvat

Ylellinen kaksiosainen kolmen hengen

Cruiser-istuin

Jalkatilan vedenpoistojärjestelmä

FX HO



Vesijettiteknologiaa, johon maailma
luottaa
Yamaha FX HO tarjoaa on erinomaista suorituskykyä ja taloudellisuutta sekä ajokokemuksen

mullistavia ominaisuuksia niin sporttisessa menossa kuin matka-ajossa.

Sen korkeapainepumpulla ja älykkäällä, elektronisella EFI-polttoainesuihkutuksella varustettu, 1812-

kuutioinen moottori tuottaa väkivahvaa voimaa ja on samalla mukavan polttoainetaloudellinen.

Kevyestä NanoXcel-materiaalista tehty linjakas runko ja RiDE -ajohallintajärjestelmä tekevät

käsittelystä mukavampaa ja vakaampaa kuin olet koskaan kokenut.

Muita FX HO:n ominaisuuksia ovat muun muassa satama-ajotila, vakionopeuden säätö, luksustason

istuin kolmelle, suuri uimataso, erityissyvä astinlauta, kyytiin nousua helpottavat kaiteet molemmin

puolin ja runsaasti tavaratilaa.
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Tehokas 1812-kuutioinen HO
(High Output) -moottori

Tehonsiirto suuren iskutilavuuden 1812-

kuutioisesta moottorista on

riemastuttavaa, ja Hyper-Flow-turbiini

kolmilapaisen potkurin kanssa muuntaa

tämän tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi.

Elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)

takaa tasaisen tehontuoton ja

taloudellisen käynnin myös tavallisella

lyijyttömällä polttoaineella.

Aerodynaaminen NanoXcel2-
runko

Solakka ja virtaviivainen FX-runko on

valmistettu Yamahan ainutlaatuisesta

NanoXcel2-materiaalista. Yllättävän

kevyt, mutta silti vankka ja vahva runko

tehostaa suorituskykyä ja takaa hulppean

kiihtyvyyden, hyvän huippunopeuden ja

erinomaisen polttoainetalouden sekä

ajomukavuuden.

RiDE-järjestelmä (peruutus ja
innovatiivinen elektroninen
hidastustoiminto)

Vallankumouksellinen RiDE

ajohallintajärjestelmä mullistaa

ajonautinnon. Se takaa kaikentasoisille

kuljettajille mukavan varman ajotuntuman.

Oikean käden kaasuvipua vedettäessä

vesijetti liikkuu eteenpäin ja kiihdyttää,

vasemmalla vivulla hidastetaan kulkua tai

peruutetaan. Näin helppoa se on!

Elektroninen hallinta parantaa
ajettavuutta

Kehittyneen elektronisen

ohjausjärjestelmän älykkäät toiminnot

ilahduttavat. Vakionopeuden säädöllä voit

asettaa ylläpidettävän nopeuden tarkasti,

ja kolmiasentoisen satama-ajotilan avulla

hitaasti ajaminen käy hallitusti.

Elektroninen peruutusapu ja TDE

(työntövoiman suunnatun tehostuksen

ohjaus) auttavat hallinnassa erittäin

pienillä nopeuksilla esimerkiksi laituriin

ajettaessa.

Ajo-ohjausjärjestelmä

Tämä rajoitetun tehon tilan

järjestelmämme uusin sukupolvi antaa

ylänopeuden asettamisen lisäksi

määrittää kiihdytyskäyrän, mikä sopii

täydellisesti vesilelujen ja vesilautojen

vetämiseen. Voit myös lukita pienen

nopeuden asetukset kokemattomille

kuljettajille sekä asettaa tasaisen

nopeuden pitkille matkoille niin, että

matkanteko on mahdollisimman

taloudellista.

Käyttömukavuus, jalkatilan
vedenpoisto ja todella helppo
kyytiin nousu.

Säädettävä ohjaustanko, kolmipaikkainen

istuin ja iso uimataso, jossa on syvä ja leveä

astin sekä molemmin puolin kyytiin nousua

helpottavat kaiteet, tekevät FX:stä todella

mukavan. Lisäksi jalkatilassa on kätevä

veden poistojärjestelmä.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen, 1.8 Liter High Output, 4-sylinterinen
Sylinterin tilavuus 1,812cc
Sylinterin mitat 86.0 mm x 78.0 mm
Puristussuhde 11.0 : 1
Pumpun tyyppi 155mm High-pressure
Polttoaine Lyijytön bensiini
Polttoainesäiliön tilavuus 70 litres
Öljysäiliön tilavuus 5.3litres

Mitat

Pituus 3.58m
Leveys 1.27m
Korkeus 1.23m
Kuivapaino (kg) 379kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti 166.7 litres
Henkilömäärä 1-3 persons
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Käyttämällä vesijettiä VASTUULLISESTI myötävaikutamme tämän upean vesiurheilumuodon suotuisaan

kehitykseen ja sitä kohtaan tunnettuun yleiseen hyväksyntään. Muista, että Yamaha WaveRunner on vene,

joten opettele kaikki asianmukaiset vesillä liikkumista koskevat säännöt ja määräykset, hanki

ammattiopastusta, mikäli mahdollista ja noudata paikallisia määräyksiä. Tässä esitteessä olevissa kuvissa

jettien ja muiden vesikulkuneuvojen ohjaimissa on ammattilaisia, eikä näitä valokuvia ole tarkoitettu

millään tavoin suositukseksi tai opastukseksi laitteiden turvalliseen käyttöön tai käyttötyyliin. Tutustu

huolellisesti kaikkiin ohjeisiin ennen vesille lähtöä ja pidä AINA suositeltua suojavaatetusta ja pelastusliiviä.

ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA.
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