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

vsesplošne zmogljivosti uživajo sloves, ki so si ga prislužili

v preteklih letih. Z našim revolucionarnim razvojem

izjemno 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, našim lahkim trupom

NanoXcel2® ter našim 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.

Elektronska vzvratna prestava z

nadzorom števila vrtljajev

Visokozmogljiv (High Output) 3-valjni

motor TR-1 s prostornino 1049 cm3

Visoko pretočna pogonska turbina

Revolucionarni sistem RiDE za

intuitivno upravljanje

Razburljive in moderne barve in

poslikave

Trup in paluba SMC – lahka, stabilna in

vzdržljiva

Informacijska konzola z večfunkcijskimi

LED-merilniki

Udoben dvodelni sedež za največ 3

osebe

Vlečna kljuka in zelo priročna stopnica

za vkrcanje

Velika dvojna ogledala, ki pridejo prav pri

vleki

Privlačne in udobne talne podloge

Priročen predal za shranjevanje z

dvojnim držalom za pijačo

VX



Tehnologija vodnih plovil, ki ji zaupajo
povsod po svetu
Športni slog, odlično delovanje, izjemno varčna poraba, malo vzdrževanja in številne druge lastnosti

so razlog, da so naši modeli VX najbolj priljubljeni vodni skuterji. Zvestobo kupcev pa so si prislužili

predvsem s svojo vsestransko uporabo.

Le poskusite najti boljšo ponudbo! Vodni skuter VX Cruiser vam poleg posebne visokozmogljive

različice motorja TR-1 in širokega nabora drugih funkcij nudi tudi našo revolucionarno tehnologijo za

nadzor upravljanja RiDE™. Ta intuitiven in uporabniku prijazen sistem poskrbi za samozavesten

občutek med vožnjo tudi pri manj izkušenih voznikih.

VX zagotavlja zmogljivost in živahno zabavo na vodi ter je hkrati zelo cenovno ugoden. Nobeno drugo

plovilo vam ne more ponuditi vsega tega.
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Visokozmogljiv 3-valjni motor
TR-1 s prostornino 1049 cm3

Model VX poganja visokozmogljiva

različica našega inovativnega 3-valjnega

motorja TR-1 s prostornino 1049 cm3. Ta

kompakten in lahek motor da vse od sebe,

omogoča živahne pospeške in daje veliko

moči pri visokih vrtljajih, poleg tega pa je

zanesljiv in varčen. Majhna teža tega

motorja pripomore k odličnemu

upravljanju, okretnosti in ravnotežju.

Visokopretočna pogonska
turbina poskrbi za razburljivo
vožnjo

Vznemirljivo upravljanje in vrhunska

zmogljivost sta prvovrstni značilnosti

modela serije VX. Njegova kombinacija

vsesa z velikim pretokom, visoko pretočne

pogonske turbine ter impelerja iz

nerjavečega jekla z natančno izdelanim

ohišjem poskrbi za izjemno poskočnost in

pospeševanje.

Sistem RiDE (vzvratna vožnja z
intuitivnim elektronskim
zaviranjem)

Revolucionarni sistem RiDE® poskrbi za še

več nadzora, saj izboljša samozavest tako

začetnikom kot profesionalnim voznikom. Za

vožnjo naprej in pospeševanje preprosto

povlecite ročico plina na desnem ročaju

krmila, za upočasnitev ali vzvratno vožnjo pa

povlecite ročico na levem ročaju. S

prednostjo, ki jo prinaša nadzor števila

vrtljajev v vzvratni prestavi, je vse skupaj res

izjemno preprosto.

Hitra, stabilna zasnova trupa iz
materiala SMC

Yamahin material SMC (Sheet Moulded

Compound) je lahek in močan ter tako

omogoča hitrejše pospeške, višje hitrosti

in boljši izkoristek goriva. Popoln je za

zasnovo trupa in palube VX, ki sta široka

(1,22 m) in dolga (3,35 m). Ta velikost in

oblika omogočata boljšo stabilnost in

upravljanje v vseh pogojih.

Edinstveni elektronski sistemi
za visoke stopnje nadzora

Yamahini elektronski sistemi, ki spadajo v

serijsko opremo cenovno ugodnih modelov

VX, vozniku omogočajo osupljive prednosti

in koristi. Mednje spadajo elektronska

vzvratna prestava z nadzorom števila

vrtljajev, tj. funkcija izjemnega sistema

RiDE, ter zanesljivi podatki o motorju in

vožnji, ki so prikazani na preglednih in

jasnih zaslonih konzole.

Udoben dvodelni sedež z
vodotesnim prostorom za
shranjevanje

Ergonomsko oblikovan dvodelni sedež je

natančno izdelan in izjemno inovativen. Je

odličen za vožnjo z največ 3 osebami in vam

nudi udoben občutek, kot da bi bil narejen

posebej za vas. Poleg tega pa je pod njim še

priročen vodotesen prostor za shranjevanje.
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Agregat

Tip agregata 3-valjni, TR-1 High Output, 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 155 mm Axial Flow
Gorivo Neosvinčeni bencin
Sistem oskrbe z gorivom Elektronski vbrizg goriva - EFI
Prostornina rezervoarja za gorivo 70.0litres
Prostornina rezervoarja za olje 3.5litres

Dimenzije

Dolžina 3.35 m
Širina 1.22 m
Višina 1.19 m
Teža (kg) 321kg

Lastnosti

Prostornina shranjevalnega prostora 93.2litres
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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