
Technológia vodných
skútrov dôveryhodná
po celom svete
Dnešný skúter WaveRunner si vyslúžil povesť špičkových

strojov na celom svete kvôli spoľahlivosti a všestrannému

výkonu docielenému v priebehu mnohých rokov – a my

sme boli vďaka nášmu priekopníckemu vývoju

technológie účinného 4-taktného motora vždy lídrami.

Výsledok? Žiadny iný vodný skúter sa mu nevyrovná.

Od revolučného systému RiDE – cez ľahké trupy

NanoXcel2® – po náš 4-taktný motor s turbodúchadlom s

objemom 1812 ccm, inovatívny dizajn, technológia a

konštrukcia spoločnosti Yamaha sú na špičke.

Pozornosť zameraná na detail a dokonalá konštrukčná

kvalita pridávajú celkovému vzhľadu patričný luxus, takže

výsledkom je čarovné spojenie výkonu a pohodlia, ktoré

sa adekvátne prispôsobujú plavbe alebo športovému

jazdeniu.

Elektronická spiatočka so systémom

kontroly trakcie

Vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo s

vysokým prietokom

Revolučný systém RiDE pre intuitívne

ovládanie

Ľahký, no pritom mimoriadne silný trup

a paluba NanoXcel 2

Zabezpečenie pomocou režimu s

nízkymi otáčkami a ovládanie na diaľku

Mimoriadne pohodlné sedadlo skútra v

2 farebných odtieňoch pre 3 osoby

Predĺžená pripojiteľná platforma s

podložkami Hydro-Turf

Ťažný hák a hlboký schodík na

vysadnutie z vody s jemným povrchom

Veľké zabudované zrkadlá a

multifunkčné LCD merače

Vysokovýkonný, 3-valcový motor TR-1 s

objemom 1049 ccm

Elektronický tempomat Cruise Assist a

režim No-Wake

Dobrodružný vzhľad, farby a gra cké

prvky
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Technológia vodných skútrov
dôveryhodná po celom svete
Predstavujeme vám modelový rad VX Limited – plynulý, výkonný motor s revolučným systémom

riadenia RIDE spoločnosti Yamaha a množstvom ďalších výhod sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tento

ohromujúci príklad štýlového výkonu a hospodárnosti.

Zatiaľ čo mnoho jednotlivých technických a praktických funkcií zohralo dôležitú úlohu, aby sa z

modelov VX stali naše najvyhľadávanejšie vodné skútre, bola to až ich všestranná využiteľnosť, ktorá

im zabezpečila takú pozornosť.

Jednoducho povedané, rad VX Limited predstavuje výnimočné vodné skútre v danej triede – také,

ktoré dokážu poskytnúť mimoriadny a luxusný zážitok na vode pri danej cenovej dostupnosti.

VX Limited

www.yamaha-marine.euwww.yamaha-marine.eu



Vysokovýkonný, 3-valcový
motor TR-1 s objemom
1 049 cm3

Modelový rad VX Limited poháňa

vysokovýkonná verzia nášho inovatívneho

3-valcového motora TR-1 s objemom

1 049 cm3. Tento kompaktný a ľahký stroj

poskytuje mimoriadny ťah, živú

akceleráciu a skvelý výkon vo vysokých

otáčkach spolu s hospodárnosťou

a spoľahlivosťou. Ľahký motor taktiež

prispieva k poskytnutiu výnimočnej

manipulácie, svižnosti a vyváženosti.

Technológia na vode – tlak,
ktorý vami pohne

Pružná manipulácia a vzrušujúci výkon

predstavujú charakteristické znaky skútra

VX Limited a jeho vynikajúce odpichnutie

a zrýchlenie umožňuje kombinácia prívodu

s vysokým prietokom, vysoko tlakového

vstrekovacieho čerpadla s vysokým

prietokom a lopatkového kolesa čerpadla

z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú ukryté

pod detailne vyhotoveným krytom.

Ľahký trup a paluba NanoXcel®

Hydrodynamický trup a paluba sú tvorené

jedinečným materiálom NanoXcel®

spoločnosti Yamaha, ktorý je približne o

25 % ľahší ako bežný materiál GRP. Skúter

VX Limited preto prináša mimoriadne svižné

riadenie a optimálnu efektivitu využitia

pohonných látok. Konštrukcia trupu a paluby

predstavuje najnovšiu generáciu, ktorá

poskytuje priestor a stabilitu s extra

úložným priestorom a pohodlím pri jazde.

Ďalšie vyťahovacie kliny

Modely VX Limited obsahujú celkovo 4

vyťahovacie kliny.

Špeciálna edícia s vlečným
hákom

Vlečné oko umožňuje využívať modely VX

Limited pri vlečných vodných športoch:

špeciálny vlečný hák namontovaný v

zadnej časti modelov VX Limited tesne

pod sedadlom predstavuje jednoduchý bod

pripojenia vlečného lana.
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Motor

Typ motoru TR-1 High Output, Tři válce, 4taktní
Plnící dmychadlo -
Zdvihový objem 1,049cc
Vrtání x zdvih 86.0 mm x 78.0 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Typ čerpadla 155 mm Axial Flow
Palivo běžný bezolovnatý benzín
Fuel supply system Elektronické vstřikování paliva
Objem nádrže 70.0litres
Oil capacity 5.3litres

Rozměry

Délka 3.35 m
Šířka 1.22 m
Výška 1.19 m
Suchá váha (kg) 303kg

Vlastnosti

Úložná kapacita 93.2litres
Kapacita jezdců 1-3 person
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Všetky informácie v tejto brožúre sa poskytujú len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci by sme mali využívať VÝKON ZODPOVEDNE

a pomáhať zachovávať vynikajúce príležitosti na športovanie a zábavu, ktorú všetci od týchto vodných

športov očakávame. Navyše treba mať na pamäti, že váš stroj Yamaha WaveRunner je vlastne čln, preto si

naštudujte a dodržiavajte pravidlá, ktoré platia na mori a na vode, ak je to možné zaistite si pomoc

profesionálov a dodržiavajte miestne pravidlá a nariadenia, ktoré sa môžu v jednotlivých oblastiach

značne líšiť. Fotogra e môžu znázorňovať plavidlá riadené profesionálmi, zverejnenie týchto snímok sa

však nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie týkajúce sa bezpečnej prevádzky alebo

spôsobu používania. Skôr než vyrazíte na vodu si dôkladne prečítajte všetky materiály s pokynmi a pri jazde

VŽDY používajte odporúčaný ochranný odev a záchrannú vestu. NIKDY NERIAĎTE STROJ PO POŽITÍ

ALKOHOLU.
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