
Są fale, jest zabawa!
Kiedy będziesz czerpać pełnymi garściami z

niesamowitego wyglądu, osiągów i płynności działania

maszyny, wbudowany system dźwiękowy zapewni

imprezowe tło. Niezależnie od tego, czy płyniesz

samotnie czy w towarzystwie, VX Cruiser dostarczy

mnóstwa zabawy na wodzie!

Od rewolucyjnego systemu RiDE i lekkich kadłubów

NanoXcel2®, przez unikatowe elektroniczne systemy

sterowania, aż  agowy, mechanicznie doładowany 4-

suwowy silnik o pojemności 1812 cm3 zastosowany w

naszych najmocniejszych Waverunnerach — nowatorskie

technologie i rozwiązania inżynieryjne Yamahy są na

wyciągnięcie ręki.

Całości obrazu dopełniają dbałość o najdrobniejsze

szczegóły, zaawansowana konstrukcja i

bezkompromisowa jakość wykonania. Oddajemy w

Twoje ręce maszynę, która łączy ogień z wodą, czyli

doskonałe osiągi ze wspaniałym komfortem!

Nowy, łatwy w obsłudze, kolorowy

wielofunkcyjny wyświetlacz o

przekątnej 4,3 cala

Doskonała nowa ergonomiczna pozycja

za kierownicą

Zintegrowany fabrycznie zamontowany

system głośników Bluetooth

Innowacyjny, intuicyjny system

sterowania RiDE

Wydajny 3-cylindrowy silnik TR-1 o

pojemności 1049 cm3 i wysokiej mocy

Duże i praktyczne schowki — razem

114 litrów

Duża wodoszczelna skrytka na

rękawiczki i inne drobiazgi oraz osobny

schowek na telefon

Nowoczesna stylistyka, nowe kolory i

nowe elementy gra czne

Wygodne wnęki na stopy o konstrukcji

zapewniającej samoczynne

odprowadzanie wody

Łatwiejsze wychodzenie z wody dzięki

wygodniejszemu stopniowi

Przedłużona platforma rufowa z

wykładzinami Hydro-Turf
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Są fale, jest zabawa!
Niezależnie od tego, czy płyniesz samotnie czy w towarzystwie, VX Cruiser dostarczy Ci mnóstwa

zabawy na wodzie! Wbudowany system dźwiękowy zapewni imprezowe t ło, kiedy będziesz czerpać

pełnymi garściami z niesamowitego wyglądu, osiągów i płynności działania maszyny.

Nowe rozwiązania, takie jak przeprojektowana, ergonomiczna 3-osobowa kanapa, wyjątkowo łatwy

w obsłudze, kolorowy wielofunkcyjny wyświetlacz, dwa uniwersalne punkty montażowe do

podłączenia nawigacji lub kamery, tryb nowicjusza i wiele innych, doceni każdy użytkownik.

Wszechstronność od zawsze by ła najbardziej docenianą cechą modeli VX, ale jego zalety na tym się

nie kończą — sprawdź na własne oczy, dlaczego ten nowy skuter z serii Cruiser potra ący sportowo

ciąć fale albo łagodnie i w ciszy sunąć po wodzie, zasługuje na uwagę.
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Nowy, wielofunkcyjny,
kolorowy wyświetlacz o
przekątnej 4,3 cala z
przyciskami szybkiego dostępu

Wśród wielu zalet tego skutera należy

wymienić przejrzysty i czytelny

wyświetlacz, który ułatwia kontrolę i

pozwala monitorować pracę pokładowych

systemów za pomocą przycisków

umieszczonych obok kierownicy. Można tu

wprowadzić m.in. limity maksymalnej

prędkości i przyspieszenia, a także

skon gurować ustawienia zabezpieczeń

blokowanych kodem PIN.

Nowa konstrukcja siedzenia —
większy komfort i lepsze
prowadzenie

Komfortowa, trzyosobowa kanapa typu

cruiser i kierownica zastosowane w

modelu VX to całkowicie nowe, węższe

konstrukcje, które zapewniają doskonałą

ergonomię podczas pływania. W połączeniu

z głębszymi, szerszymi wnękami na stopy

oraz od nowa zaprojektowanymi

manetkami gwarantują one (szczególnie

niższym kierowcom) doskonałą kontrolę

nad prowadzeniem.

Wbudowany system audio
zabiera Twoje ulubione melodie
na wodę

Nowy VX Cruiser ma jeszcze jeden talent —

dzięki w pełni zintegrowanemu, fabrycznie

zainstalowanemu systemowi dźwiękowemu

Bluetooth może przekształcić się w salę

koncertową. Głośniki są idealnie

umieszczone we wnękach na stopy, a

steruje się nimi z łatwo dostępnego panelu

umieszczonego blisko kierownicy. W celu

ochrony akumulatora zamontowano

regulator niskiego napięcia.

System RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics - intuicyjny system
sterowania z elektronicznym
biegiem wstecznym)

Rewolucyjny system RiDE wynosi

przyjemność z pływania na nowy poziom.

Dzięki niemu nawet sternik o małym

doświadczeniu poczuje się pewnie na

VXR. Wystarczy pociągnąć dźwignię przy

prawej manetce, aby ruszyć do przodu, i

dźwignię przy lewej, aby zwolnić lub

popłynąć wstecz. Dzięki funkcji

ograniczenia obrotów na biegu wstecznym

pływanie jest niezwykle proste!

3-cylindrowy silnik TR-1 o
pojemności 1049 cm3 i wysokiej
mocy

Model VX Cruiser jest napędzany

innowacyjnym 3-cylindrowym silnikiem TR-

1 o pojemności 1049 cm3 i niezwykłej

mocy. Ta zaskakująco zwarta i lekka

jednostka generuje wysoką moc

przekładającą się na imponujące

przyspieszenie. Silnik cechuje się niskim

zużyciem paliwa i najwyższym poziomem

niezawodności. Niewielka masa silnika

zapewnia doskonałą sterowność,

zwrotność i wyważenie.

Duże i praktyczne schowki
(razem 114 litrów)

Najnowszy skuter VX oferuje rekordowo

pojemne schowki, więc bez problemu

zabierzesz ze sobą wszystko, czego

potrzebujesz. Nie tylko masz dwie wielkie

bakisty pod kanapą i na dziobie, ale też

bardzo pojemną, wodoszczelną skrytkę na

rękawiczki i inne drobiazgi z oświetleniem

ambientowym LED, złączem USB i

gniazdkiem 12 V, a nawet poręczny schowek

na telefon z możliwością jego ładowania.
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Silnik

Typ silnika 3-cylindrowy, TR-1 High Output, 4-suwowy
Pojemność 1049cc
Typ pompy 155mm Axial Flow
Paliwo Standardowa benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa 70 L

Wymiary

Długość 3,37m
Szerokość 1,24m
Wysokość 1,2m
Masa na sucho (kg) 316kg

Cechy

Pojemność ładunkowa 113,9 L
Liczba pasażerów 1-3 persons
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wy łącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Z MOCY POJAZDÓW YAMAHA NALEŻY KORZYSTAĆ W

SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY. Skutery Yamaha WaveRunner podlegają przepisom regulującym ruch na

drogach wodnych. Przed rozpoczęciem pływania Yamaha rekomenduje udział w profesjonalnym

szkoleniu, a na akwenie — przestrzeganie przepisów ogólnopolskich i lokalnych. Skutery widoczne na

zdjęciach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji są prowadzone przez profesjonalnych sportowców.

Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania

skuterów. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i

podczas rejsu ZAWSZE nosić zalecaną odzież ochronną oraz wyposażenie, takie jak kamizelki ratunkowe.

NIE WOLNO PROWADZIĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.
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