
Разширете
хоризонтите си.
Направете скок напред в луксозното пътуване със стил.

Идеалният баланс между мощност, плавно каране и

дизайн за комфорт е характерен за FX Cruiser. Моделът

представлява водещата в света репутация на Yamaha за

надеждност и производителност, изграждана в

продължение на много години.

От нашата уникална, революционна система RiDE и

леките корпуси от NanoXcel2® през изключителните

електронни системи за управление до най-

висококачествения 4-тактов двигател 1812 куб.см с

турбокомпресор в най-мощния ни модел – иновативната

технология и инженерната работа, неделима част от

всяка Yamaha, са истински авангард.

Вниманието към детайла и качеството на изработка

допринасят още повече за цялостното преживяване, така

че резултатът е гаранция за отлично представяне и

вълнение заедно с ключовия комфорт за водача,

задължителен за един крузър!

Луксозна седалка от две части, за

трима

Cruise Assist, режим No Wake и

електронно регулиране на наклона

Уникална 4-позиционна, регулираща

наклона на кормилото система

Електронен заден ход с управление

на тягата

Високопроизводителен, 1812-кубиков

двигател със система EFI

Революционна система RiDE™ –

интуитивно управление

Първият в индустрията цветен

сензорен дисплей с прибори

Режим на управление, режим на

ниски обороти и режим за

безопасност

Система Multi-Mount за Вашите

аксесоари

Дълбоко стъпало и две дръжки за

лесно качване обратно на борда

система за отвеждане на водата  от

нишите за краката
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Разширете хоризонтите си.
Изключителният FX Cruiser HO ви предлага още една стъпка към лукса и отличното представяне. С

идеална комбинация от дизайнерски и инженерни усъвършенствания, за да направи дните ви на вода

още по-спокойни и приятни, сами или в компания, този модел ще разшири хоризонтите ви за каране.

Усетете мощността на двигателя HO 1812 куб.см. Изследвайте маневреното и сигурно управление на

елегантния, лек корпус от NanoXcel, съчетано с революционното ниво на интуитивен контрол,

предлагано от нашата изключителна система RiDE и изцяло електронните системи за наблюдение и

контрол. Няма да има връщане назад!

Вашето откривателско пътешествие продължава, докато изследвате забележителните електронни

системи за управление на газта и наклона, управлението на тягата на заден ход, режимът за

безопасност и още много нови функции: издължена кърмова платформа, регулируемо кормилно

управление, крузър седалка за трима, прибиращи се кнехти – накратко, цял нов свят от удоволствия

при плаването.
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Мощен двигател 1812 куб.см

Мощността от големия, мощен двигател

1812 куб.см е опияняваща, а

водоструйната помпа Hyper-Flow със

своето 3-крило  витло я превръща в

наелектризиращо ускорение. Системата

за електронно впръскване на горивото

(EFI) осигурява възможно най-плавната

мощност и ефикасно, икономично

каране дори с обикновено безоловно

гориво.

Системата RiDE (заден ход  с
интуитивна електроника за
намаляване на скоростта)

Революционната система RiDE

преобразува удоволствието при каране

и носи усещане за увереност на всеки

водач... на всяко ниво. Просто дръпнете

лоста за газта на дясната ръкохватка,

за да полетите напред, или лоста на

лявата ръкохватка – за да забавите или

да дадете назад. Да, наистина е лесно!

Електронно управление – още
едно революционно решение
при плаването

Усъвършенстваната ни система за

електронно управление ще ви зарадва с

„интелигентните“ си функции.

Използвайте Cruise-Assist, за да зададете

и поддържате точно определена скорост,

3 -позиционния режим No Wake, за да

навигирате през зони за ниски скорости,

както и електронно управлявания заден

ход и насоченото управление на тягата

(TDE) – за маневриране с изключително

ниска скорост и акостиране.

Първият в индустрията
цветен сензорен дисплей

Ясният дисплей на F-N-R, скоростта,

подредбата и състоянието на системата

RiDE, с диагностична информация и

контрол на всички електронни системи,

са характеристиките на този стилен,

4,3-инчов цветен сензорен екран,

CONNEXT. Който при това позволява

пълно персонализиране – от цветовете

и оформлението на екрана до избора на

функцията, която се управлява или

показва.

Лукс, комфорт, отвеждане на
водата от нишите за краката –
и по-лесно качване обратно
на борда

От 4-стъпково, регулируемо с наклон

управление до луксозна 3-местна

седалка – и от практични подвижни

кнехтове до голяма платформа за

плуване с по-дълбоко, по-меко, по-

удобно стъпало и две дръжки за

качване обратно на борда – този FX

Cruiser наистина има всичко. Плюс

водеща в  индустрията система за

отвеждане на водата от нишите за

краката.

30% повече място за багаж – за
още повече приключения

Създадохме около 30% по-леснодостъпен

багажник в  моделите FX – така че

приключенията ви могат да бъдат  по-

дълги и да ви отвеждат по-далеч. Има и

други умело интегрирани практически

решения за съхранение: много голямо

водонепроницаема жабка, голям багажник

под седалките, на носа и кърмата.
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Engine

Тип на двигателя
4-цилиндъра, 1.8 Liter High Output, 4-тактов, DOHC,
4-клапанов

Компресор -
Кубатура 1,812cc
Диаметър х ход 86.0 mm x 78.0 mm
Степен на сгъстяване 11.0 : 1
Тип помпа 155 mm Axial Flow
Гориво Обикновен безоловен бензин
Система за подаване на гориво Електронен горивен инжекцион
Капацитет на гориво 70.0litres
Капацитет на масло 5.3litres

Dimensions

Дължина 3.56 m
Широчина 1.27 m
Височина 1.23 m
Сухо тегло (кг) 377kg

Features

Капацитет за съхранение 125.5litres
Брой пътници 1-3 person
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Цялата информация в тази брошура е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Всички ние трябва да упражняваме СИЛАТА СИ С ОТГОВОРНОСТ и да

помагаме за запазване на големите спортни възможности и удоволствието, което извличаме от

увлечението си по личния плавателен съд. Трябва също така да имате предвид, че Вашият джет Yamaha

WaveRunner в действителност е плавателен съд, така че Ви молим да разучите и следвате всички

правила за пътуване по море и вода, да получите професионални инструкции там, където е възможно, и да

се подчинявате на местните правила и наредби, които в различните области могат да бъдат коренно

различни. Фотографиите показват плавателни съдове, управлявани от професионалисти, и публикуването

на която и да било от тях няма за цел да дава насоки за правилното им използване или стила на каране.

Прочетете внимателно всички инструкции, преди да тръгнете на път, и ВИНАГИ носете препоръчителното

предпазно облекло и спасителен пояс или спасителна жилетка, когато плавате. НИКОГА НЕ

УПОТРЕБЯВАЙТЕ АЛКОХОЛ, КОГАТО КАРАТЕ.
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