
Rozšírte svoje obzory.
Urobte skutočný skok vpred v oblasti luxusnej a štýlovej

plavby. Pre model FX Cruiser je charakteristické dokonalé

vyváženie výkonu, plynulá jazda a konštrukcia, ktorá

kladie dôraz na pohodlie. Model stelesňuje dlhé roky

budované svetové renomé značky Yamaha v oblasti

spoľahlivosti a výkonu.

Či už ide o náš jedinečný revolučný systém RiDE, ľahký

trup NanoXcel2®, exkluzívne elektronické riadiace

systémy či špičkový preplňovaný štvortaktný motor s

objemom 1 812 cm3, ktorý poháňa náš najvýkonnejší

model, inovačné technológie aj výsledné technické

riešenia predstavujú v prípade každého stroja značky

Yamaha úplnú špičku.

Dôraz na detaily a dokonalá kvalita prevedenia sú

zárukou skvelého výkonu a vzrušenia, spolu s maximálne

dôležitým pohodlím pre jazdcov, ktoré sa od modelu

Cruiser očakáva.

Luxusné 2-dielne sedadlo skútra pre 3

osoby

Tempomat Cruise Assist, režim No

Wake a elektronické vyvažovanie

Jedinečný systém riadenia so štyrmi

nastaveniami náklonu.

Elektronická spiatočka so systémom

kontroly trakcie

Vysokovýkonný motor s objemom

1812 ccm s elektronickým systémom

vstrekovania paliva

Revolučný systém RiDE™ – intuitívne

ovládanie

Prvé prístroje s farebnou dotykovou

obrazovkou v tomto odvetví

Režim pohonu, režim nízkych otáčok a

režim zabezpečenia

Systém Multi-Mount pre vaše

príslušenstvo

Hlboký schodík a dvojité rukoväte na

jednoduché vysadnutie z vody

Systém na odvádzanie vody z priestoru

pre nohy
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Rozšírte svoje obzory.
Výnimočný skúter FX Cruiser HO predstavuje ďalší pokrok v oblasti luxusu a výkonu. Vďaka dokonalej

kombinácii konštrukčných a technických vylepšení, ktoré vám spríjemnia dni na vode, či už pri sólo

jazde alebo so spoločníkmi, tento model rozšíri vaše obzory.

Pocíťte výkon motora HO s objemom 1 812 cm3. Preskúmajte svižné a isté riadenie s elegantným a

ľahkým trupom NanoXcel, intuitívne ovládanie na revolučnej úrovni, ktoré ponúka náš exkluzívny

systém RiDE, a plne elektronické monitorovacie a riadiace systémy. Už sa neohliadnete späť!

Vaša cesta objavovania pokračuje skúmaním pozoruhodných systémov elektronickej škrtiacej klapky

a vyvažovania, funkcie spiatočky so systémom kontroly trakcie, bezpečnostného režimu či mnohých

ďalších funkcií: predĺžená plošina v zadnej časti, nastaviteľné riadenie, sedadlo skútra pre 3 osoby,

vyťahovacie kliny – skrátka svet radosti z plavby.
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Vysokovýkonný motor s
objemom 1812 cm3

Vďaka veľkému zdvihovému objemu

1812 cm3 ponúka tento motor úžasne

vysoký výkon – a prúdové čerpadlo

s vysokým prietokom s rotorom s tromi

lopatkami pomáha premeniť tento výkon

na elektrizujúce zrýchlenie. Elektronický

systém vstrekovania paliva (EFI) prináša

ten najplynulejší nárast výkonu a účinnú a

hospodárnu prevádzku, dokonca aj keď

použijete bežné bezolovnaté palivo.

Systém RiDE (spiatočka
s elektronikou s intuitívnym
spomaľovaním)

Revolučný systém RiDE premení vašu

radosť z jazdy a prinesie pocit istoty

každému jazdcovi na ľubovoľnej úrovni.

Jednoduchým stlačením plynovej páčky na

pravej rukoväti sa pohnete dopredu

a zrýchľujete – stlačením páky na ľavej

rukoväti spomalíte alebo cúvate. Áno, je

to skutočne také jednoduché!

Elektronické ovládanie – ďalšia
revolúcia v jazdení

Náš vyspelý systém elektronického

ovládania vás poteší svojimi inteligentnými

funkciami. Tempomat Cruise-Assist slúži na

nastavenie a udržiavanie presnej rýchlosti,

3-polohový režim No Wake umožňuje plavbu

cez miesta s nízkou povolenou rýchlosťou – a

elektronická spiatočka s asistenčným

systémom a funkcia TDE (Thrust Directional

Enhancement) vám pomôžu pri manévrovaní

veľmi nízkou rýchlosťou a vjazde do doku.

Prvý farebný dotykový displej v
tomto odvetví

Medzi funkcie tohto nového štýlového

systému CONNEXT so 4,3-palcovou

farebnou dotykovou obrazovkou patrí

zreteľné zobrazenie režimov F-N-R,

rýchlosti, vyváženia, stavu systému RiDE a

diagnostických informácií, ako aj možnosť

ovládania všetkých elektronických

systémov. Ponúka aj úplné možnosti

prispôsobenia – od farby a rozloženia

obrazovky až po výber ovládanej alebo

zobrazenej funkcie.

Luxus, pohodlie, odvádzanie
vody z priestoru pre nohy – a
jednoduchšie vysadanie z vody

Od štvorstupňového systému riadenia s

nastavením náklonu po luxusné sedadlo

pre 3 osoby, či od praktických vyťahovacích

klinov po veľkú plavebnú plochu s mäkším

a pohodlnejším schodíkom s väčšou hĺbkou

a šírkou a dvojicou rukovätí na vysadnutie

z vody – tomuto skútru FX Cruiser

skutočne nič nechýba. A navyše ako prvý v

tomto odvetví ponúka systém na

odvádzanie vody z priestoru pre nohy.

O 30 % viac úložného priestoru
pre ešte väčšie dobrodružstvá

Pri návrhu sme do našich modelov FX

zapracovali približne o 30 % viac úložného

priestoru s jednoduchým prístupom – takže

vás dobrodružstvá môžu zaviesť ďalej a

trvať dlhšie. Všade sú šikovne integrované

praktické úložné riešenia: veľmi veľká

vodotesná príručná skrinka, veľkorysý úložný

priestor pod sedadlami v prednej aj v zadnej

časti.
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Motor

Typ motoru
4ventilový, 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

Rozměry

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

Vlastnosti

Úložná kapacita 125.5litres
Kapacita jezdců 1-3 person
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Všetky informácie v tejto brožúre sa poskytujú len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Všetci by sme mali využívať VÝKON ZODPOVEDNE

a pomáhať zachovávať vynikajúce príležitosti na športovanie a zábavu, ktorú všetci od týchto vodných

športov očakávame. Navyše treba mať na pamäti, že váš stroj Yamaha WaveRunner je vlastne čln, preto si

naštudujte a dodržiavajte pravidlá, ktoré platia na mori a na vode, ak je to možné zaistite si pomoc

profesionálov a dodržiavajte miestne pravidlá a nariadenia, ktoré sa môžu v jednotlivých oblastiach

značne líšiť. Fotogra e môžu znázorňovať plavidlá riadené profesionálmi, zverejnenie týchto snímok sa

však nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie týkajúce sa bezpečnej prevádzky alebo

spôsobu používania. Skôr než vyrazíte na vodu si dôkladne prečítajte všetky materiály s pokynmi a pri jazde

VŽDY používajte odporúčaný ochranný odev a záchrannú vestu. NIKDY NERIAĎTE STROJ PO POŽITÍ

ALKOHOLU.
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