
Verleg je horizon.
Ongekend luxueus en stijlvol cruisen. De perfecte

balans van vermogen, soepel varen en comfortabel

ontwerp is absoluut kenmerkend voor de FX Cruiser. Dit

model bevestigt de ijzersterke reputatie op het gebied

van betrouwbaarheid en prestaties die Yamaha na

talrijke succesvolle jaren en over de hele wereld heeft

verworven.

De innovatieve technologie en engineering van Yamaha

staan aan de absolute top en zijn terug te vinden in ons

unieke, revolutionaire RiDE systeem, in onze lichte

NanoXcel2® rompen, in onze exclusieve elektronische

besturingssystemen en, aan de top van ons gamma, in de

1812cc viertaktmotor met supercharger in ons model

met het grootste vermogen.

De aandacht voor details en de zuivere

constructiekwaliteit maken dit pakket nog

indrukwekkender en waarborgen uitstekende

prestaties en opwinding, gecombineerd met een

besturingscomfort dat zo belangrijk is voor een echte

cruiser.

Luxe tweedelige, driepersoons Cruiser

zitting

Cruise Assist, No Wake Mode en

elektronische trimfunctie

Uniek in vier standen instelbaar

stuursysteem

Elektronische achteruitregeling met

tractiecontrole

High Output 1812 cc-viertaktmotor

met EFI-systeem

Revolutionair RiDE™-systeem -

intuïtieve besturing

Het eerste kleurentouchdisplay in

deze sporttak

Drive Mode, Low RPM Mode en

Security Mode

Multi-Mount systeem voor uw

accessoires

Diepe opstaptrede en dubbele hendels

voor makkelijk aan boord klimmen

Afvoersysteem bij de beenruimte
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Verleg je horizon.
De uitzonderlijke EX Cruiser HO biedt een nog hoger niveau van luxe en prestaties. Met zijn perfecte

combinatie van ver jningen op het gebied van ontwerp en engineering worden uwdagen op het

water nog meer ontspannen en aangenaam. Dit model verlegt uw horizon bij het solovaren of bij het

cruisen met vrienden.

Voel de kracht van de 1812 cm³ HO motor. Ontdek de wendbaarheid en de betrouwbare besturing

van het gestroomlijnde en lichte NanoXcel rompdesign, gecombineerd met het revolutionaire niveau

van de intuïtieve besturing met het exclusieve RiDE systeem en de volledig elektronische monitoring

en besturingssystemen. Er is geen weg terug!

U ontdekkingstocht gaat nog verder met de opvallende elektronische gas- en trimsystemen, de

Reverse Traction Control en beveiligingsmodus, en een groot aantal andere kenmerken: verlengd

achterplatform, verstelbare stuurkolom, driepersoons Cruiser-zitting en opklapbare kikkers.

Kortom: dit is pas echt cruisen.
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Krachtige High Output 1812
cm³ motor

Het vermogen van de High Output 1812

cm³ viertaktmotor met grote

cilinderinhoud is verblu end. En de Hyper-

Flow jetpomp met driebladschoepenwiel

zet dit vermogen om in een opwindende

acceleratie. De elektronische

brandsto njectie (EFI) staat garant voor

de meest soepele en krachtige

vermogensafgifte, en voor e ciënte en

zuinige prestaties, zelfs op normale,

loodvrije brandstof.

RiDE systeem (met elektronica
om achteruit intuïtief vaart te
minderen)

Het revolutionaire RiDE systeem zorgt

voor een zeer vlotte besturing en geeft

zelfvertrouwen op elk niveau. Vooruit en

accelereren via de gashendel op de

rechterhandgreep, vaart minderen of

achteruit via de hendel op de

linkerhandgreep. Zo eenvoudig is het!

Elektronische besturing - een
andere, echte revolutie

Ons geavanceerde elektronische

besturingssysteem zal u verrassen met zijn

"intelligente" kenmerken. Gebruik de

cruisecontrol om exacte snelheden in te

stellen en te behouden, de 3 posities van de

No Wake modus om te varen door gebieden

waar een lage snelheid geldt, de

elektronische achteruit-assist en de TDE

(Thrust Directional Enhancement) voor varen

bij zeer lage snelheden en aanmeren.

Een echte primeur: een
kleurentouchdisplay

Helder overzicht van F-N-R, snelheid, trim

en RiDE systeemstatus met diagnostische

informatie en besturing van alle

elektronische systemen op het stijlvolle

4,3" kleurentouchscreen CONNEXT. Het is

volledig aanpasbaar, van de kleur van het

scherm en de lay-out tot de functie die u

wilt gebruiken of weergeven.

Luxe, comfort, afvoer bij de
beenruimte en eenvoudiger aan
boord klimmen

De FX Cruiser heeft het allemaal: van de

in vier stappen verstelbare stuurkolom tot

de luxueuze driepersoonszitting en de

handige opklapbare kikkers, tot een

groter zwemplatform met een diepere,

bredere, zachtere en comfortabelere

opstap en dubbele beugels om aan boord

te klimmen. En nog een andere primeur:

een afvoersysteem bij de beenruimte.

30% meer opslag voor nog meer
avonturen

We hebben zo'n 30% meer opslagruimte

voorzien in de modellen van onze FX-serie.

Zo kun je langer en verder op weg. Er zijn

overal goed geïntegreerde en praktische

opbergoplossingen: een zeer groot

waterdicht handschoenenkastje, veel

opbergruimte onder de zittingen, bij de boeg

en achtersteven.
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Motor

Motortype
4-cilinder;1.8 Liter High Output;4-takt;DOHC;4-
kleppen

Compressor -
Cilinderinhoud 1,812cc
Boring x slag 86.0 mm x 78.0 mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Pomptype 155 mm Axial Flow
Brandstof Normale loodvrije benzine
Fuel supply system Elektronische brandsto njectie
Tankinhoud 70.0liter
Oil capacity 5.3liter

Afmetingen

Lengte 3.56 m
Breedte 1.27 m
Hoogte 1.23 m
Droog gewicht (kg) 377kg

Functies

Opbergcapaciteit 125.5liter
Draagvermogen (personen) 1-3 personen
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Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Wij moeten het gebruik van een groot VERMOGEN altijd koppelen aan

VERANTWOORDELIJKHEID. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel wij als anderen

plezier blijven beleven aan de watersport. Je moet ook bese en dat je Yamaha WaveRunner eigenlijk een

boot is. Leer en volg dus de regels die gelden op zee en op de waterwegen. Volg waar mogelijk een

cursus en leef de lokale wetten en voorschriften na die in elke regio erg verschillend kunnen zijn. Op de

foto's in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die door professionals worden bestuurd. Deze foto's

houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het

veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door voor je gaat varen en draag ALTIJD de

aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. VAREN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.
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