
Laajenna horisonttiasi.
Nauti retkiajossa uudenlaisesta ylellisyydestä ja tyylistä.

FX Cruiserille on ominaista täydellinen tehon, tasaisen

ajon ja mukavuutta tarjoavan muotoilun tasapaino. Malli

edustaa Yamahan maailman johtavaa monien vuosien

aikana ansaittua suorituskyvyn ja suorituskyvyn mainetta.

Ajonautinnon takaavat kevyet NanoXcel®-rungot,

ainutlaatuiset RiDE-hallintajärjestelmät ja tehokkaat

moottorit

Tässä vesijetissä yhdistyvät huolellisesti mietityt

yksityiskohdat ja valmistuslaatu sekä erinomainen

suorituskyky ja ajomukavuus.

Ylellinen kaksiosainen kolmen hengen

Cruiser-istuin

Vakionopeuden säätö, satama-ajotila ja

sähkötoiminen trimmi

Ohjausjärjestelmä, jossa ainutlaatuinen

neliportainen kallistuksen säätö

Elektroninen peruutusvaihteen pito

1812-kuutioinen High Output -

moottori, jossa elektroninen

polttoaineen ruiskutus (EFI)

Mullistava RiDE™-järjestelmä –

intuitiivista hallintaa

Alan ensimmäinen

värikosketusnäyttömittaristo

Ajotila, rajoitetun tehon tila ja

ajonestotila

Multi-Mount -järjestelmä varusteille

Syvälle ulottuva uimaporras ja

molemmin puolin kyytiin nousua

helpottavat kahvat

Jalkatilan vedenpoistojärjestelmä
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Laajenna horisonttiasi.
Erinomainen FX Cruiser HO tarjoaa sinulle uuden harppauksen ylellisyydessä ja suorituskyvyssä.

Täydellinen sekoitus suunnittelua ja teknisiä yksityiskohtia tekee vesillä liikkumisesta entistä

rennompaa ja nautittavampaa. Tämä malli laajentaa ajohorisonttia yksin tai yhdessä.

Tunne 1 812 cm³:n HO-moottorin teho. Tutustu tyylikkään ja kevyen NanoXcel-rungon ketterään ja

varmaan käsittelyyn sekä ainutlaatuisen RiDE-järjestelmän ja täysin elektronisten valvonta- ja

ohjausjärjestelmien tarjoamaan vallankumoukselliseen ohjaukseen. Et tule vaihtamaan takaisin!

Tutustu upeisiin sähköisiin kaasu- ja trimmijärjestelmiin, peruutusvaihteen pidonhallintaan,

ajonestotilaan ja useisiin muihin ominaisuuksiin: jatkettu perätaso, säädettävä ohjaus, kolmen hengen

Cruiser-istuin, ylös vedettävät knaapit – lyhyesti sanottuna retkiajonautinto.
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Erityisen tehokas, 1 812 cm³:n
HO (High Output) -moottori

Väkivahvan, 1 812 cm³:n moottorin

voimansiirto Hyper-Flow-turbiinin

kolmilapaiseen potkuriin muuntaa

voimanlähteen tuottamat hevosvoimat

sähäkäksi kiihtyvyydeksi. Elektroninen

EFI-polttoainesuihkutus takaa tehon

tasaisen ulostulon ja hyvän

polttoainetalouden myös tavallisella,

lyijyttömällä bensiinillä.

RiDE-järjestelmä (peruutus ja
innovatiivinen elektroninen
hidastustoiminto)

Vallankumouksellinen RiDE

ajohallintajärjestelmä mullistaa

ajonautinnon. Se takaa kaiken tasoisille

kuljettajille mukavan varman

ajotuntuman. Oikean käden kaasuvipua

vedettäessä vesijetti liikkuu eteenpäin ja

kiihdyttää, vasemmalla vivulla

hidastetaan kulkua tai peruutetaan. Näin

helppoa se on!

Elektroninen hallinta parantaa
ajettavuutta

Kehittyneen elektronisen

ohjausjärjestelmän älykkäät toiminnot

ilahduttavat. Vakionopeuden säädöllä voit

asettaa ylläpidettävän nopeuden tarkasti,

ja kolmiasentoisen satama-ajotilan avulla

hitaasti ajaminen käy hallitusti.

Elektroninen peruutusapu ja TDE

(työntövoiman suunnatun tehostuksen

ohjaus) auttavat hallinnassa erittäin pienillä

nopeuksilla esimerkiksi laituriin ajettaessa.

Alan ensimmäinen
värikosketusnäyttö

Vaihteiden (eteen-vapaa-taakse),

trimmin ja RiDE-järjestelmän tilan sekä

kaikkien elektroniikkajärjestelmien

diagnostiikkatiedot ja hallinta kuuluvat

tyylikkään, 4,3-tuuman CONNEXT-

värikosketusnäytön ominaisuuksiin. Se on

myös täysin muokattavissa näytön väristä

ja asettelusta hallittavan tai näytettävän

ominaisuuden valintaan.

Luksusta, mukavuutta ja
jalkatilan vedenpoisto – sekä
entistä helpompi kyytiin nousu

Neljään asentoon säädettävä

ohjaustanko, luksusluokan

kolmipaikkainen istuin, kätevät ylös

vedettävät knaapit, suuri uimataso, jossa

on syvä, leveä, pehmeä ja mukava astin

sekä molemmin puolin kyytiin nousua

helpottavat kahvat – varustelultaan FX

Cruiser hipoo täydellisyyttä.

Lisäbonuksena vielä alan ensimmäinen

jalkatilan vedenpoistojärjestelmä.

30 % enemmän tavaratilaa

FX-malleissa on nyt noin 30 % enemmän

helppokäyttöistä tavaratilaa, joten

pitkänkin ajoretken varusteille on hyvin

tilaa. Kekseliäästi sisäänrakennettuja,

käytännöllisiä säilytysratkaisuja:

Isokokoinen, vesitiivis tavaratila ja runsaasti

säilytystilaa istuimen alla sekä kokassa ja

ahterissa.
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Moottori

Moottorin tyyppi
4-sylinterinen, 1.8 Liter High Output, 4-tahtinen,
DOHC, 4-venttiilinen

Ahdin -
Sylinterin tilavuus 1,812cc
Sylinterin mitat 86.0 mm x 78.0 mm
Puristussuhde 11.0 : 1
Pumpun tyyppi 155 mm Axial Flow
Polttoaine Lyijytön bensiini
Fuel supply system Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus 70.0litres
Öljysäiliön tilavuus 5.3litres

Mitat

Pituus 3.56 m
Leveys 1.27 m
Korkeus 1.23 m
Kuivapaino (kg) 377kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti 125.5litres
Henkilömäärä 1-3 person
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Käyttämällä vesijettiä VASTUULLISESTI myötävaikutamme tämän upean vesiurheilumuodon suotuisaan

kehitykseen ja sitä kohtaan tunnettuun yleiseen hyväksyntään. Muista, että Yamaha WaveRunner on vene,

joten opettele kaikki asianmukaiset vesillä liikkumista koskevat säännöt ja määräykset, hanki

ammattiopastusta, mikäli mahdollista ja noudata paikallisia määräyksiä. Tässä esitteessä olevissa kuvissa

jettien ja muiden vesikulkuneuvojen ohjaimissa on ammattilaisia, eikä näitä valokuvia ole tarkoitettu

millään tavoin suositukseksi tai opastukseksi laitteiden turvalliseen käyttöön tai käyttötyyliin. Tutustu

huolellisesti kaikkiin ohjeisiin ennen vesille lähtöä ja pidä AINA suositeltua suojavaatetusta ja pelastusliiviä.

ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN VAIKUTUKSEN ALAISENA.
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