FX Cruiser HO

Udvid dine horisonter.
Opnå nye højder af cruising-luksus og -stil. Den perfekte
balance mellem motore ekt, jævn fremdrift og design
med komfort i højsædet er karakteristisk for en FX
Cruiser. Modellen repræsenterer Yamahas
verdensførende ry for pålidelighed og ydeevne, der er
optjent gennem mange år.
Fra vores unikke, revolutionerende RiDE-system og lette
NanoXcel2®-skrog til vores eksklusive elektroniske
styresystemer og den førsteklasses turboladede 4-takts
1812cc-motor i vores mest kraftfulde model – den
innovative teknologi og teknik, der er integreret i enhver
Yamaha, er altid forrest i feltet.
Sans for detaljer og ren og skær kvalitet føjer endnu
mere til pakken, så resultatet er garanti for fremragende
ydeevne og spænding, sammen med den vigtige
sejlerkomfort, en cruiser skal have!

Luksuriøst 2-delt, 3-personers
Cruiser-sæde
Cruise Assist, No Wake Mode og
elektronisk trim
Enestående vipbart styretøj med 4
positioner
Elektronisk bakgear med antispin
Højtydende 1812 cc-motor med EFIsystem
Revolutionerende RiDE™-system –
intuitiv styring
Branchens første touch-screeninstrumenter
Drive Mode, Low RPM Mode og
Security Mode
Multi-Mount system til dit tilbehør
Dybt trin og 2 håndtag til let
opstigning
Drænsystem i fodrummet

FX Cruiser HO
Udvid dine horisonter.
Den enestående FX Cruiser HO giver dig endnu et niveau op i luksus og ydeevne. Den her model vil
udvide din horisont med en perfekt blanding af design og konstruktionsforbedringer, der gør dine
dage på vandet endnu mere afslappede og fornøjelige, både alene og i godt selskab.
Mærk kraften fra 1812cc HO-motoren. Udforsk det lette og slanke NanoXcel-skrogs adrætte og
sikre håndtering sammen med det revolutionerende niveau af intuitiv kontrol, der følger med vores
eksklusive RiDE-system og de fuldelektroniske overvågnings- og kontrolsystemer. Der vil ikke være
nogen vej tilbage!
Din opdagelsesrejse fortsætter, når du udforsker de bemærkelsesværdige elektroniske
gasregulerings- og trimsystemer, Reverse Traction Control, sikkerhedstilstand og et væld af andre
funktioner: Forstørret agterplatform, justerbar styring, 3-personers cruisersæde, pull-up
fortøjningsøjer... kort sagt en verden af sejlerfornøjelse.

FX Cruiser HO

Kraftig, højtydende 1812 ccmotor
Kræfterne fra den store højtydende 1812
cc-motor får pulsen op, og Hyper-Flow
jet-pumpen med 3-bladet impeller hjælper
med at omsætte kræfterne til betagende
acceleration. Den elektroniske
brændsto ndsprøjtning (EFI) giver en
ekstremt jævn e ekt og e ektiv,
økonomisk drift, selv på almindelig, blyfri
benzin.

RiDE-system (Reverse with
intuitive Deceleration
Electronics = bakgear med
intuitiv decelerationselektronik)

Du vil sætte pris på vores so stikerede
Electronic Control-system med dets

Det revolutionerende RiDE-system

intelligente funktioner. Brug Cruise Assist

forvandler din sejladsoplevelse, og giver

til at angive og opretholde præcise

enhver fører helt ny selvtillid... uanset

hastigheder, No Wake Mode med 3

niveau. Du skal blot trække i grebet i

positioner til sejlads i områder med lav

højre side for at sejle fremad og sætte

hastighed – og elektronisk Reverse-assist

farten op – og trække i grebet i venstre

og TDE (Thrust Directional Enhancement)

side for at sætte farten ned eller bakke.

for manøvrering og dokning ved ultralav

Ja, så enkelt er det!

hastighed.

Branchens første touch-screen
farvedisplay

Luksus, komfort, fodrumsdræn
- og lettere opstigning

Tydelig visning af F-N-R, fart, trim- og

Fra vipbart styr med 4 positioner til et

RiDE-system status, med diagnostisk

luksuriøst 3-personers cruisersæde, og fra

information og kontrol af alle de

praktiske pull-up fortøjningsøjer til en

elektroniske systemer, er funktioner på

stor badeplatform med et dybere, bredere,

dette stilfulde 4,3 tommers touch-screen,

blødere og mere behageligt trin og 2

CONNEXT. Den kan også tilpasses

håndtag til opstigning – denne FX Cruiser

fuldstændig, fra skærmfarve og layout til

har virkelig det hele. Plus branchens

valg af den funktion, der kontrolleres eller

første drænsystem i fodrummet.

vises.

Elektronisk kontrol – endnu en
kørerevolution

30% mere opbevaring for endnu
større eventyr
Vi har designet cirka 30% mere
lettilgængelig opbevaringsplads ind i vores
FX-modeller – så dine eventyr kan vare
længere og bringe dig længere væk. Der er
perfekt integrerede, praktiske
opbevaringsløsninger alle steder: et meget
stort, vandtæt handskerum, godt med plads
under sæderne, i boven og agterstavnen.

FX Cruiser HO
Motor

Turbo
Slagvolumen
Boring x slaglængde
Kompressionsforhold
Pumpetype
Brændstof
Fuel supply system
Tank kapacitet
Oliekapacitet

4-cylindret;1.8 Liter High Output;4-takts;DOHC;4ventilet
1,812cc
86.0 mm x 78.0 mm
11.0 : 1
155 mm Axial Flow
Blyfri benzin
Elektronisk brændsto ndsprøjtning
70.0liter
5.3liter

Dimensioner
Længde
Bredde
Højde
Tørvægt (kg)

3.56 m
1.27 m
1.23 m
377kg

Detaljer
Opbevaringskapacitet
Antal personer

125.5liter
1-3-personers

Motortype

FX Cruiser HO
Alle oplysninger i denne brochure gives kun som generel vejledning og kan ændres uden varsel. Vi bør
alle leve efter FRIHED UNDER ANSVAR og være med til at bevare gode sportsmuligheder og glæder, som vi
alle nyder godt af ved vores engagement i vandscootere. Du må også huske på, at din Yamaha
WaveRunner faktisk er en båd, så du skal lære og følge alle søfartsregler, få professionel undervisning,
om muligt, og overholde alle lokale regler og bestemmelser, som kan variere meget fra sted til sted. De
anvendte billeder viser både, der føres af professionelle, og de er ikke ment som anbefaling eller
vejledning i forbindelse med sikker drift eller brug. Læs alt instruktionsmateriale grundigt, før du tager af
sted første gang, og bær ALTID det anbefalede beskyttelsestøj og redningsvest, når du er på vandet.
SEJL ALDRIG MED ALKOHOL I BLODET.

