
Vermogen om
gemakkelijk mee om te
gaan.
Vaarplezier, opwindende prestaties, styling en comfort,

en veel nieuwe functies. Dit alles garandeert de positie

van de nieuwe VX als één van de populairste

WaveRunners. Uiteraard volledig uitgerust met de

allround veelzijdigheid en kwaliteit waar de VX-serie om

bekend staat.

Van ons unieke, revolutionaire RiDE-systeem en

lichtgewicht NanoXcel2®-rompen - tot onze exclusieve

elektronische besturingssystemen - tot de geweldige

viertakt 1.812 cc motor met supercharger in ons

krachtigste model - de innovatieve technologie en

engineering die een integraal onderdeel vormen van

elke Yamaha, behoren tot de absolute top.

Oog voor detail, een geavanceerd ontwerp en pure

bouwkwaliteit voegen nog meer toe aan het pakket,

zodat het resultaat garant staat voor uitstekende

prestaties en premium comfort, het beste van twee

werelden!

Uitstekende nieuwe ergonomische

stuurpositie

Avontuurlijke nieuwe styling, kleuren

en graphics

Revolutionair RiDE systeem voor

intuïtieve besturing

Krachtige TR-1 High Output 1.049 cc

driecilindermotor

Eenvoudig aan boord klimmen met een

verlengd opstapplatform

Enorme en praktische opslag met een

capaciteit van 114 liter

Groot, waterdicht dashboardkastje en

apart vak voor je telefoon

Handige zel ozende beenruimten

Elektronische achteruit

Grote dubbele spiegels
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Vermogen om gemakkelijk mee om te
gaan.
Geweldige prestaties, styling en comfort, uitzonderlijke zuinigheid, weinig onderhoud en veel coole

nieuwe functies. Dit alles garandeert de positie van de nieuwe VX als één van de populairste

waterscooters. Bovendien heeft het natuurlijk de ongeloo ijke allround veelzijdigheid waar de VX-

serie om bekend staat.

Naast een High Output-versie van onze TR-1-motor, heeft de nieuwe VX ook een nieuw ontworpen

smalle zitting en diepe, brede voetenruimten voor eenvoudiger gebruik, plus onze revolutionaire

RiDE™ -besturingstechnologie. Het intuïtieve, gebruiksvriendelijke RiDE® systeem biedt ook de

minder ervaren watersporters onmiddellijk veel zelfvertrouwen.

Deze nieuwste VX WaveRunner, met zijn gestroomlijnde nieuwe dekstijl, aantrekkelijke kleuren en

graphics, biedt een onverslaanbaar pakket van opwindende, uiterst capabele en plezierige

prestaties op het water - in feite de hoogste kwaliteit in zijn klasse. Probeer hem eens uit en je zult

zien dat geen enkele andere waterscooter dat echt kan.
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Smallere zitting - meer comfort
en betere besturing

Zowel de supercomfortabele 2-

persoonszitting als het stuur van de VX

zijn nieuwe, smallere ontwerpen die een

uitstekende ergonomische zit- en

vaarpositie bieden. Samen met de

diepere, bredere beenruimten en de nieuw

ontworpen handgrepen geeft dit een

grote controle over de besturing.

RiDE® (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics)
systeem

Het revolutionaire RiDE-systeem zorgt

voor een geheel nieuwe beleving en

vergroot in hoge mate het zelfvertrouwen

van elke watersporter op elk niveau.

Vooruit en accelereren via de gashendel

op de rechter handgreep, vaart minderen

of achteruit via de hendel op de linker

handgreep.

TR-1 High Output 1.049 cc
driecilindermotor

De VX wordt aangedreven door onze

innovatieve driecilindermotor, de 1.049 cc

High Output TR-1. Deze opmerkelijk

compacte en lichte krachtbron bruist van

energie en biedt een  itsende acceleratie

en geweldige kracht op topsnelheid, plus

een laag brandstofverbruik en betrouwbare

prestaties. Het lichte gewicht van deze

motor zorgt daarnaast voor superieure

bestuurbaarheid, sublieme wendbaarheid en

een perfecte balans.

Enorme en praktische
opbergmogelijkheden

De nieuwste VX heeft enorm veel

praktische opbergruimte, inclusief

opbergruimte onder de zitting en in de

boeg, een zeer groot, waterdicht

dashboardkastje en zelfs een handige plek

voor je telefoon.

Strak, modern ontwerp en
graphics

We wilden dat de allernieuwste VX er

zowel goed uitziet als goed aanvoelt, dus

hebben we het bovendek opnieuw

ontworpen en een krachtig, aantrekkelijk

nieuw kleur- en gra sch schema

toegevoegd dat zeker in het oog springt

als je over het water schiet. Ziet er

aangemeerd ook geweldig uit!

Unieke elektronische systemen
voor maximale controle

Yamaha's nieuwste elektronische systemen

- standaard op de zeer aantrekkelijk

geprijsde nieuwe VX - bieden een

verblu ende mix van voordelen voor de

watersporter. Ze omvatten een

elektronische achteruit met tractiecontrole,

onderdeel van het RiDE® systeem, en

betrouwbare motor- en systeeminformatie

die wordt weergegeven op de duidelijk

leesbare display op de console.
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Motor

Motortype 4-takt, 3-cilinder, TR-1 High Output
Cilinderinhoud 1049cc
Type pomp 155mm Axial Flow
Brandstof Loodvrije benzine
Inh. brandstoftank 70 L

Afmetingen

Lengte 3,37m
Breedte 1,24m
Hoogte 1,2m
Gewicht droog 326kg

Functies

Opbergcapaciteit 113,9 L
Draagvermogen (personen) 1-3 persons
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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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