FX Cruiser HO

Διευρύνετε τους
ορίζοντές σας.
Κάντε μια πραγματική βουτιά στην πολυτέλεια και το στυλ. Το
FX Cruiser χαρακτηρίζεται από την τέλεια ισορροπία
δύναμης, ομαλής οδήγησης και άνετης σχεδίασης. Το μοντέλο
αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία και τις επιδόσεις για τα οποία
φημίζονται τα προϊόντα της Yamaha παγκοσμίως εδώ και
πολλά χρόνια.
Από το επαναστατικό σύστημα RiDE και τις ελαφριές γάστρες
από NanoXcel2®, έως τα αποκλειστικά ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου και τον κορυφαίο τετράχρονο κινητήρα
1.812 κ.εκ. με υπερσυμπιεστή στο πιο δυνατό μας μοντέλο, η
τεχνολογία αιχμής και η πρωτοποριακή μηχανολογική
σχεδίαση είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προϊόντος
Yamaha.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η απόλυτη ποιότητα
κατασκευής προσθέτουν ακόμα πιο πολλά σ' αυτό το
μοναδικό προϊόν, με αποτέλεσμα που εγγυάται την εξαιρετική
απόδοση και τις δυνατές συγκινήσεις, σε συνδυασμό με την
πολύ σημαντική άνεση του αναβάτη, απαραίτητη για ένα
Cruiser!

Πολυτελής, διαιρούμενη σέλα cruiser
τριών αναβατών
Υποβοήθηση πλεύσης, λειτουργία No
Wake και ηλεκτρονική ρύθμιση κλίσης
Αποκλειστικό τηλεσκοπικά ρυθμιζόμενο
σύστημα τιμονιού 4 σταδίων
Ηλεκτρονική κίνηση ανάποδα με έλεγχο
πρόσφυσης
Κινητήρας υψηλής απόδοσης 1812 κ.εκ.
με σύστημα EFI
Επαναστατικό σύστημα RiDE™,
διαισθητικός έλεγχος
Η πρώτη έγχρωμη οθόνη αφής στην
αγορά
Λειτουργία οδήγησης, λειτουργία
χαμηλών στροφών ανά λεπτό και
λειτουργία ασφάλειας
Σύστημα πολλαπλής τοποθέτησης για τα
αξεσουάρ σας
Βαθύ σκαλοπάτι και διπλές λαβές για
εύκολη επανεπιβίβαση
Σύστημα αποστράγγισης στον χώρο των
ποδιών

FX Cruiser HO
Διευρύνετε τους ορίζοντές σας.
Το εκπληκτικό FX Cruiser HO σας ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω στην πολυτέλεια και τις επιδόσεις. Χάρη
στον τέλειο συνδυασμό σχεδίασης και μηχανολογικών βελτιώσεων για ακόμα πιο άνετες διαδρομές και
απολαυστικές στιγμές στη θάλασσα, μόνος σας ή με παρέα, αυτό το μοντέλο υπόσχεται να διευρύνει τους
ορίζοντές σας.
Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα HO 1.812 κ.εκ. Εξερευνήστε τον ευέλικτο, αλάνθαστο χειρισμό αυτής της
κομψής, ελαφριάς γάστρας από NanoXcel, σε συνδυασμό με τον επαναστατικό διαισθητικό έλεγχο που
παρέχει το αποκλειστικό σύστημα RiDE και τα πλήρως ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ελέγχου. Δεν θα
θέλετε να σταματήσετε!
Η εξερεύνηση συνεχίζεται με τα εντυπωσιακά συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου του γκαζιού και ρύθμισης
ανύψωσης, τον έλεγχο πρόσφυσης κατά την οπισθοπορεία, τη λειτουργία ασφάλειας καθώς και το πλήθος
άλλων χαρακτηριστικών: εκτεταμένη πίσω πλατφόρμα, ρυθμιζόμενο σύστημα τιμονιού, τριθέσιο κάθισμα
Cruiser, αναδιπλούμενες δέστρες. Εν συντομία, ένας κόσμος υδάτινης απόλαυσης!

FX Cruiser HO

Πανίσχυρος κινητήρας 1.812
κ.εκ. υψηλής απόδοσης
Ο υψηλής απόδοσης και μεγάλου κυβισμού

Σύστημα RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

τετράχρονος κινητήρας 1.812 κ.εκ. θα σας

Το επαναστατικό σύστημα RiDE αλλάζει

συναρπάσει, ενώ η αντλία εκτόξευσης

ριζικά την εμπειρία της οδήγησης και χαρίζει

υψηλής ροής με προπέλα τριών πτερυγίων

αυτοπεποίθηση σε κάθε αναβάτη,

μετατρέπει την ισχύ του κινητήρα σε

ανεξαρτήτως επιπέδου. Τραβήξτε απλώς

εκρηκτική επιτάχυνση. Ο ηλεκτρονικός

τη μανέτα στο δεξιό γκριπ για κίνηση

ψεκασμός καυσίμου (EFI) παρέχει

πρόσω και επιτάχυνση ή τη μανέτα στο

εξαιρετικά ομαλή απόδοση ισχύος και

αριστερό γκριπ για επιβράδυνση ή

αποδοτική, χαμηλής κατανάλωσης

οπισθοπορεία. Είναι πραγματικά τόσο

λειτουργία, ακόμα και με απλή αμόλυβδη

απλό!

βενζίνη.

Ηλεκτρονικός έλεγχος, ακόμα
μία επανάσταση στην οδήγηση
Το εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
θα σας εκπλήξει με τα "έξυπνα"
χαρακτηριστικά του. Χρησιμοποιήστε την
υποβοήθηση πλεύσης για να ρυθμίσετε και
να διατηρήσετε σταθερή ταχύτητα, τη
λειτουργία No Wake τριών θέσεων για να
κινηθείτε με ευκολία σε περιοχές με
περιορισμούς ταχύτητας και φυσικά την
ηλεκτρονική υποβοήθηση οπισθοπορείας και
το TDE (Thrust Directional Enhancement) για
ελιγμούς πολύ χαμηλής ταχύτητας και για
δέσιμο στην αποβάθρα.

Πρωτοποριακή έγχρωμη
οθόνη αφής
Οι ευανάγνωστες ενδείξεις F-N-R,

Πολυτέλεια, άνεση,
αποστράγγιση στους χώρους
των ποδιών και ευκολότερη
επανεπιβίβαση

ταχύτητας, ανύψωσης και κατάστασης
συστήματος RiDE, με πληροφορίες
διαγνωστικού ελέγχου όλων των
ηλεκτρονικών συστημάτων, εντάσσονται
στις δυνατότητες της κομψής, έγχρωμης
οθόνης αφής 4,3 ιντσών CONNEXT. Είναι
επίσης πλήρως προσαρμόσιμη, από το
χρώμα και τη διάταξή της έως την επιλογή
της λειτουργίας που θέλετε να ελέγξετε ή
να εμφανίσετε.

Από το τηλεσκοπικά ρυθμιζόμενο τιμόνι
τεσσάρων θέσεων έως το άνετο κάθισμα
cruiser τριών ατόμων, και από τις πρακτικές
αναδιπλούμενες δέστρες έως τη μεγάλη
πλατφόρμα κολύμβησης με βαθύτερο,
πλατύτερο, πιο απαλό και άνετο
σκαλοπάτι και τις διπλές λαβές
επανεπιβίβασης, το FX Cruiser τα έχει
πράγματι όλα. Δεν του λείπει επίσης ένα
πρωτοποριακό σύστημα αποστράγγισης
στους χώρους των ποδιών.

30% περισσότερος
αποθηκευτικός χώρος για ακόμα
μεγαλύτερες περιπέτειες
Στα μοντέλα FX προσθέσαμε περίπου 30%
επιπλέον αποθηκευτικό χώρο με εύκολη
πρόσβαση, ώστε οι περιπέτειές σας να
διαρκούν περισσότερο και να σας πηγαίνουν
πιο μακριά. Οι αποθηκευτικοί χώροι
ενσωματώνονται έξυπνα και αποτελούν
πρακτικές επιλογές αποθήκευσης σε
ολόκληρο το σκάφος: ένα πολύ μεγάλο,
στεγανό ντουλαπάκι και άφθονος χώρος κάτω
από τα καθίσματα στην πλώρη και την
πρύμνη.

FX Cruiser HO
Κινητήρας

Υπερσυμπιεστής
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Τύπος αντλίας
Καύσιμο
Σύστημα καυσίμου
Χωρητικότητα Καυσίμου
Χωρητικότητα λαδιού

Τετρακύλινδρος, 1.8 Liter High Output, Τετράχρονος,
2EEK, τετραβάλβιδος
1,812cc
86.0 mm x 78.0 mm
11.0 : 1
155 mm Axial Flow
Απλή αμόλυβδη βενζίνη
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
70.0litres
5.3litres

Διαστάσεις
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Βάρος κενό (κιλά)

3.56 m
1.27 m
1.23 m
377kg

Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα αποθήκευσης
Αριθμός αναβατών

125.5litres
1-3 person

Τύπος κινητήρα

FX Cruiser HO
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόν έντυπο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες και
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλοι μας θα πρέπει να αξιοποιούμε τις δυνατότητες των WaveRunners
στο έπακρο με υπευθυνότητα και να διαφυλάσσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες άθλησης και την απόλαυση που
αντλούμε από την ενασχόλησή μας με τα θαλάσσια οχήματα. Αναγνωρίζοντας ότι τα Yamaha WaveRunners δεν
διαφέρουν πολύ από τα σκάφη, θα πρέπει να μαθαίνουμε και να ακολουθούμε όλους τους κανόνες θάλασσας και
ναυσιπλοΐας, να παίρνουμε μαθήματα από επαγγελματίες και να συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς κανόνες και
κανονισμούς, που μπορεί να διαφέρουν αρκετά από περιοχή σε περιοχή. Στις φωτογραφίες του παρόντος
εγγράφου παρουσιάζονται σκάφη που τα χειρίζονται επαγγελματίες. Με τη δημοσίευση οποιασδήποτε από αυτές
τις εικόνες δεν επιδιώκεται και δεν υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σχετικά με την ασφαλή λειτουργία ή το
στυλ χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλο το έντυπο υλικό οδηγιών προτού ξεκινήσετε και φοράτε ΠΑΝΤΑ τον
συνιστώμενο προστατευτικό ρουχισμό και σωσίβιο όταν κάνετε βόλτες. ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

