
Compromisloze
prestaties.
Allround uitmuntendheid en topprestaties kenmerken

de FX Cruiser SVHO. Deze opmerkelijk comfortabele

lange-afstands express Cruiser is een eersteklas keuze

voor diegenen die krachtige emoties willen ervaren.

Van ons unieke, revolutionaire RiDE-systeem en

lichtgewicht NanoXcel2®-rompen - tot onze exclusieve

elektronische besturingssystemen - tot de topklasse

viertakt 1.812 cc motor met supercharger in dit

superkrachtige model - de innovatieve technologie en

engineering die een integraal onderdeel vormen van

elke Yamaha, behoren tot de absolute top.

Oog voor detail, geavanceerd design en pure

bouwkwaliteit voegen nog meer toe aan het pakket,

zodat het resultaat garant staat voor opwindende ritten

in eersteklas comfort.

Supercharged SVHO 1812cc motor

met EFI

Luxe tweedelige, driepersoons Cruiser

zitting

Uniek in vier standen instelbaar

stuursysteem

Elektronische achteruit met

tractiecontrole

Het eerste kleurentouchdisplay in

deze tak van sport

Revolutionair RiDE™-systeem -

intuïtieve vaarbesturing

Drive Mode, Low RPM Mode en

Security Mode

Multi-Mount systeem voor uw

accessoires

Diepe opstaptrede en dubbele beugels

om makkelijk aan boord klimmen

Afvoersysteem bij de beenruimte

Strakke vorm en rompontwerp met

NanoXcel2®

FX Cruiser SVHO



Compromisloze prestaties.
De allround topkwaliteit van de krachtige FX Cruiser SVHO is opmerkelijk. Het is een comfortabele

Cruiser voor lange afstanden, vol met handige innovaties, zoals de 'theater-stijl' driepersoonszitting -

maar draai de gashendel open en deze indrukwekkende sportmachine is klaar voor extreme actie.

De SVHO-motor met supercharger werkt prachtig samen met de slanke bodyvorm en lichtgewicht

NanoXcel2-romp om geweldige prestaties te leveren met een stabiel, wendbaar vaargedrag.

Allemaal aangevuld met ons revolutionaire en intuïtief te gebruiken RiDE™ besturingssysteem.

De ultramoderne volledig elektronische besturingssystemen maken de FX Cruiser SVHO ook in dit

belangrijke opzicht toonaangevend, met functies als Cruise Assist, No-Wake modus met 3 standen,

elektronische achteruit en TDE (Thrust Directional Enhancement Control).
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Supercharged 1.812 cc motor

Deze verbazingwekkende SVHO (Super

Vortex High Output) motor kenmerkt zich

door een soepele en  exibele

vermogensopbouw en is uitgerust met

uiterst e ciënte koel- en

luchtinlaatsystemen en een sterke

inwendige motorconstructie. De grote

Hyper-Flow-jetpomp zet deze kracht om

in een verblu ende acceleratie en de

elektronische brandsto njectie (EFI) zorgt

voor een soepele en e ciënte

vermogensafgifte.

Aerodynamische vorm en
rompontwerp, dankzij
lichtgewicht NanoXcel2®

De romp van het FX-model is gemaakt van

Yamaha's unieke NanoXcel2® materiaal.

Zeer licht, maar toch sterk en stijf. Dit

zorgt ervoor dat deze machines geweldig

kunnen presteren op het water: snellere

acceleratie, hogere topsnelheid, zuiniger

en een comfortabelere rit.

Elektronische besturing - een
ware vaarrevolutie

Ons geavanceerde elektronische

besturingssysteem zal je verrassen met zijn

'intelligente' kenmerken. Gebruik de Cruise-

Assist om exacte snelheden te behouden, de

3-posities van de No Wake modus om te

varen door gebieden waar een lage snelheid

geldt - de elektronische achteruit-assist en

TDE (Thrust Directional Enhancement) voor

varen bij zeer lage snelheden en aanmeren.

Aandrijvingsbesturingssysteem

De nieuwste generatie van onze bekende

'L-modus' systeem laat je niet alleen een

topsnelheid vooraf instellen, maar ook de

mate van acceleratie. Hierdoor heb je de

perfecte partner, of je nu funtubes of

wakeboards meesleept. Voor de onervaren

watersporters is het ook mogelijk om

lagere snelheden vast te zetten - of stel

een vaste snelheid in voor langere tochten

voor een maximale zuinigheid.

Elektronisch trimsysteem voor
schakelen tijdens de vaart.

Dit bijzondere systeem biedt volledige

besturing van de trimpositie tijdens de

vaart. Met de twee knoppen op het

linkerhandvat bestuurt u de trim met een

enkele klik voor een scherpe bocht of om

snel weg te spurten. Een duidelijk inzicht

van de positie van de trim tijdens de vaart

is een eigenschap van het stijlvolle en

nieuwe CONNEXT kleurendisplay.

Luxe, comfort, afvoer bij de
beenruimte - en eenvoudiger aan
boord klimmen

De FX Cruiser heeft het allemaal: van de in

vier stappen verstelbare stuurkolom tot de

luxueuze driepersoonszitting - en van de

handige opklapbare kikkers tot een groter

zwemplatform met een diepere, bredere,

zachtere en comfortabelere opstaptrede en

dubbele beugels om aan boord te klimmen.

En ook nog een afvoersysteem bij de

beenruimte, uniek voor de branche.
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Motor

Motortype
4-cilinder, 4-takt, Super Vortex High Output, DOHC, 4-
kleppen

Compressor Yes (with intercooler)
Cilinderinhoud 1,812cc
Boring x slag 86.0 mm x 78.0 mm
Compressieverhouding 8.5 : 1
Type pomp 160 mm Axial Flow
Brandstof Unleaded premium Gasoline
Brandstofsysteem Brandstofsysteem
Inh. brandstoftank 70.0litres
Olie hoeveelheid 5.3litres

Afmetingen

Lengte 3.58 m
Breedte 1.27 m
Hoogte 1.23 m
Gewicht droog 372kg

Functies

Opbergcapaciteit 166.7litres
Draagvermogen (personen) 1-3 person
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Alle informatie in deze brochure wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Wij dienen allemaal VERMOGEN TE KOPPELEN AAN

VERANTWOORDELIJKHEID. Laten we daarom zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan

de watersport. Je WaveRunner is in feite een boot, dus leer en volg de regels die gelden op zee en de

waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en houd je aan de lokale wetten en voorschriften, die van

gebied tot gebied sterk kunnen verschillen. Op de foto's zijn vaartuigen afgebeeld die worden bestuurd

door professionals. Deze houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot

de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door alvorens te gaan

varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. GA NOOIT VAREN NA

HET GEBRUIK VAN ALCOHOL.
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