
Rozšiřte své obzory.
Přejděte na zcela novou úroveň elegance a luxusu.

Model FX Cruiser je charakterizován dokonalým

vyvážením výkonu, plynulé jízdy a pohodlné konstrukce.

Model ztělesňuje světové renomé značky Yamaha

v oblasti spolehlivosti a výkonu, které bylo budováno po

mnoho let.

Ať už jde o náš jedinečný revoluční systém RiDE, lehký

trup NanoXcel2®, exkluzivní elektronické řídicí systémy či

špičkový přeplňovaný čtyřdobý motor o objemu 1 812

ccm, který pohání náš nejvýkonnější model, inovativní

technologie i výsledné technické celky představují

u každého stroje značky Yamaha naprostou špičku.

Pozornost k detailům a dokonalá kvalita provedení jsou

zárukou skvělého výkonu a vzrušení, zvláště spolu

s maximálně důležitým pohodlím pro jezdce, jak to

u modelu Cruiser musí být!

Luxusní dvoudílné sedlo Cruiser pro tři

osoby

Systém Cruise Assist, režim No Wake

a elektronické nastavení trimu

Jedinečný systém řízení s nastavením

sklonu po čtyřech krocích

Elektronický zpětný chod s řízením

trakce

Vysoce výkonný motor o objemu

1 812 ccm s elektronickým

vstřikováním paliva

Revoluční systém RiDE™ – intuitivní

řízení

První barevná dotyková přístrojová

deska v odvětví

Režim jízdy, režim Low-RPM Mode a

bezpečnostní režim

Systém montáže příslušenství Multi-

Mount

Hluboce vykrojené stupátko a dvojitá

madla pro snadné nastoupení

Systém odvodňování prostoru pro nohy
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Rozšiřte své obzory.
Výjimečný skútr FX Cruiser HO nabízí další pokroky v oblasti luxusu a výkonu. Díky dokonale

namíchaným konstrukčním a technickým vylepšením, jež vám zpříjemní vaše dny na vodě, ať už sólo

nebo se společníky, vám tento model rozšíří vaše jízdní obzory.

Okuste sílu motoru HO o objemu 1 812 ccm. Prozkoumejte agilní a jisté ovládání s elegantním

a lehkým trupem NanoXcel, intuitivní ovládání na revoluční úrovni, jež nabízí náš exkluzivní systém

RiDE, a plně elektronické monitorovací a řídicí systémy. Od tohoto modelu se vám nebude chtít zpět!

Vaše objevná cesta pokračuje zkoumáním pozoruhodných systémů elektronického ovládání plynu

a nastavování trimu, systému Reverse Traction Control, bezpečnostního režimu či mnoha dalších

funkcí: prodloužená záďová plošina, nastavitelné řízení, sedlo v provedení Cruiser pro tři osoby nebo

výsuvné kotvicí úchyty. Vítejte ve světě plném úchvatných zážitků na vodě.
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Vysoce výkonný motor o objemu
1 812 ccm

Vysoce výkonný motor s velkým objemem

1 812 ccm přenáší strhující výkon

a ejektorové čerpadlo Hyper-Flow

s impellerem se třemi lopatkami tento

výkon převádí na elektrizující zrychlení.

Elektronické vstřikování paliva (EFI)

zajišťuje maximálně plynulý přenos výkonu

a úsporný a hospodárný provoz (dokonce

i na běžné bezolovnaté palivo).

Systém RiDE (Reverse with
intuitive Deceleration
Electronics – zpětný chod
s intuitivním elektronickým
zpomalováním)

Revoluční systém RiDE posouvá vaše

potěšení z jízdy na novou úroveň a přináší

pocit jistoty všem jezdcům s libovolnou

úrovní zkušeností. Zatažením za páčku

plynu na pravé rukojeti se můžete

jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením

za páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo

couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

Elektronické ovládání – další
jízdní revoluce

Inteligentní vlastnosti našeho

propracovaného elektronického systému

ovládání vám budou dělat radost. Funkci

Cruise-Assist použijete k nastavení

a udržení přesné rychlosti a režim No Wake

Mode se třemi polohami k snadnému

projíždění míst s dodržováním nízké

rychlosti. Dále je zde elektronický pomocník

zpětného chodu a TDE (ovládání tahu se

směrovými vylepšeními), který vám pomůže

s manévrováním a kotvením při velmi nízkých

rychlostech.

První barevný dotykový displej
v odvětví

Mezi funkce tohoto stylového

4,3palcového barevného dotykového

displeje patří jasná indikace poloh F-N-R,

rychlosti a stavu systémů trim a RiDE,

zobrazování diagnostických informací

a ovládání všech elektronických systémů.

Můžete si jej také plně přizpůsobit – od

barvy a rozvržení displeje po výběr

zobrazených a ovládaných funkcí.

Luxus, pohodlí, odvodňování
prostoru pro nohy a snadně jší
nastupování

Model FX Cruiser má zkrátka vše, co vás

napadne. Obsahuje systém řízení

s nastavením polohy po čtyřech krocích,

luxusní sedlo pro tři osoby nebo praktické

výsuvné kotvicí úchyty, velkou, rozšířenou

plošinu pro plavání s hlouběji vykrojeným

širším, měkčím a pohodlnějším schůdkem

a dvojici madel pro nastupování. A navíc

první systém odvodňování prostoru pro

nohy v odvětví.

O 30 % větší úložný prostor pro
ještě  větší dobrodružství

V našich modelech řady FX jsme zjednodušili

přístup k úložnému prostoru a zvětšili jej

o 30 %, takže můžete být na svých

dobrodružných výpravách delší dobu a vydat

se dále. K dispozici jsou chytře integrovaná a

praktická úložná řešení po celém stroji: obří

vodotěsná přihrádka, štědrý úložný prostor

pod sedadly, na přídi i na zádi.

FX Cruiser HO



Engine

Typ motoru
4válcový, 1.8 Liter High Output, 4taktní, DOHC,
4ventilový

Plnící dmychadlo -
Zdvihový objem 1,812cc
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

Dimensions

Délka 3.56 m
Šířka 1.27 m
Výška 1.23 m
Suchá váha (kg) 377kg

Features

Úložná kapacita 125.5litres
Kapacita jezdců 1-3 person
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Všechny informace v této brožuře jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Všichni bychom měli využívat VÝKON ZODPOVĚDNĚ a pomáhat zachovat skvělé sportovní možnosti, které

si při jízdě osobním plavidlem užíváme. Je třeba si též uvědomit, že váš vodní skútr Yamaha WaveRunner je

skutečným plavidlem, a proto se prosím naučte a dodržujte všechna pravidla námořních a vodních cest.

Využijte služeb profesionálního instruktora. Dodržujte místní pravidla a nařízení, která se mohou dle

oblasti lišit. Uvedené fotogra e zobrazují plavidla řízená profesionály a uveřejnění těchto zobrazení

nepředstavuje žádné doporučení či návod s ohledem na bezpečný provoz nebo styl používání. Než se

vydáte na cestu, pozorně si přečtěte všechny pokyny. Při projížďce mějte na sobě VŽDY doporučené

ochranné oděvy a záchrannou vestu. PŘED JÍZDOU NIKDY NEPIJTE ALKOHOL.
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