
Aja tyylikkäästi.
Uusi tyylikäs muotoilu ja uudet gra ikat, parannettu

hallinta ja tallennustilat tasaista tehoa tarjoavan

tunnetun TR-1 HO -moottorin lisäksi – kaikki tämä tarjoaa

täydellisen VX DeLuxe-ajokokemuksen.

Ajonautinnon takaavat kevyet NanoXcel®-rungot,

ainutlaatuiset RiDE-hallintajärjestelmät ja tehokkaat

moottorit

Tässä vesijetissä yhdistyvät huolellisesti mietityt

yksityiskohdat ja valmistuslaatu sekä erinomainen

suorituskyky ja ajomukavuus.

Uusi helppokäyttöinen 4,3 tuuman

monitoimivärinäyttö

Erinomainen uusi ergonominen

ajoasento

Mullistava RiDE-järjestelmä –

intuitiivista hallintaa

Tehokas kolmisylinterinen

suurtehoinen 1 049 cm³:n TR-1-

moottori

Suuri ja käytännöllinen säilytystila –

kapasiteetti 144 l

Suuri vesitiivis hansikaslokero ja

erillinen puhelimen säilytystila

Sporttinen uusi tyyli, uudet värit ja

gra ikat

Kätevät itsestään tyhjenevät jalkatilat

Vesijettiin on helpompi nousta takaisin

mukavamman askeleen avulla

Tilava uimataso, jolla Hydro-Turf-matot

Suuret kiinteät peilit
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Aja tyylikkäästi.
Aja tyylikkäästi uudella VX DeLuxella. Virtaviivaisempi muotoilu ja tyylikäs gra ikka, lisää hallintaa ja

säilytystilaa tunnetun TR-1 HO -moottorin tasaisen voiman lisäksi – kaikki tämä tyylisi tehostamiseksi.

Tarjolla on myös täysin uusia ominaisuuksia useiden VX:n vakioetujen, kuten eksklusiivisen ja

mullistavan RiDE-järjestelmän ja korkean suorituskyvyn moottoreiden lisäksi, kuten ainutlaatuinen

monitoimivärinäyttöjärjestelmä ja kaksi erillistä kiinnityspistettä navigointisarjalle tai kameralle.

Nautintoa lisäävät uuden VX DeLuxen luokkansa parhaimmistoon kuuluvat säilytystilat, kuten suuri

vesitiivis hansikaslokero LED-valaistuksella sekä USB-liitännällä ja 12 V:n pistorasialla. Istuimen alla ja

keulassa on yhteensä 114 litraa tilaa. Nämä ominaisuudet vievät vesijettikokemuksen täysin uudelle

tasolle.
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Uusi 4,3 tuuman nopeasti
käytettävä monitoimivärinäyttö

Tämä selkeä ja helppokäyttöinen näyttö

auttaa monien muiden ominaisuuksiensa

lisäksi hallitsemaan ja valvomaan kaikkia

koneen järjestelmiä ohjaustangon vieressä

olevien helposti käytettävien painikkeiden

avulla. Täällä voi asettaa myös

huippunopeuden ja kiihdytyksen rajat

yhdessä PIN-koodilla aktivoitavien

oppimis- ja ajonestoasetusten kanssa.

Kapeampi istuimen muotoilu –
lisämukavuutta ja paremmat
käsittelyominaisuudet

VX:n erittäin mukavan kaksiosaisen

istuimen ja ohjaustangon muotoilu on uusi

ja kapeampi – tuloksena on erinomaisen

ergonominen istumis- ja ajoasento.

Käsittelyominaisuudet ovat erinomaiset

yhdessä syvempien leveämpien jalkatilojen

ja uudelleen muotoiltujen kahvojen

kanssa.

RiDE-järjestelmä (peruutus ja
innovatiivinen elektroninen
hidastustoiminto)

RiDE-ajonhallintajärjestelmä mullistaa

ajonautinnon. Se antaa uudenlaisen

varmuuden tunteen kaiken tasoisille

kuljettajille. Oikean käden kaasuvipua

vedettäessä vesijetti liikkuu eteenpäin ja

kiihdyttää, ja vasemmalla vivulla

hidastetaan kulkua tai peruutetaan. Kyllä,

todella helppokäyttöiseen ratkaisuun

sisältyy lisäksi peruutusvaihteen

pidonhallinta.

Kolmisylinterinen suuritehoinen
1 049 cm³:n TR-1-moottori

VX Deluxen voimanlähteenä on Yamahan

innovatiivinen kolmisylinterinen 1 049

cm³:n suuritehoinen TR-1-moottori.

Huomattavan kompakti ja kevyt 1 049

cm³:n kolmisylinterinen moottori on

väkivahva voimapesä. Se takaa ripeän

kiihtyvyyden, hyvän huipputehon ja on

ajossa taloudellinen sekä luotettava.

Painoltaan kevyt moottori varmistaa myös

erinomaisen hallittavuuden, ketteryyden

ja tasapainoisen ajokäytöksen.

Suuret ja käytännölliset
säilytystilat (114 litraa)

Uusimman VX:n säilytystila on alan

suurimpia, jotta voit ottaa mukaan kaiken

mahdollisesti tarvitsemasi. Sen lisäksi,

että istuimen alla ja keulassa on valtava

säilytystila, erittäin suuressa

vedenpitävässä hansikaslokerossa on

sininen LED-korostusvalo, USB-liitäntä ja

12 V:n liitäntä sekä jopa kätevä paikka

puhelimen säilyttämiseen ja lataamiseen

turvallisesti.

Uusi tyylikäs moderni muotoilu ja
silmiinpistävä gra ikka

Halusimme, että uusin VX DeLuxe sekä

näyttää että tuntuu hyvältä, joten olemme

suunnitelleet yläkannen kokonaan uudelleen

ja lisänneet uuden voimakkaan värien ja

gra ikan yhdistelmän, joka kiinnittää

varmasti huomiota kiitäessäsi veden yli.

Näyttää hyvältä myös laiturissa.

VX DeLuxe



Moottori

Moottorin tyyppi 3-sylinterinen, TR-1 High Output, 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 1049 cc
Pumpun tyyppi 155mm Axial Flow
Polttoaine Lyijytön bensiini
Polttoainesäiliön tilavuus 70 L

Mitat

Pituus 3,37 m
Leveys 1,24 m
Korkeus 1,20 m
Kuivapaino (kg) 314 kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti 113,9 L
Henkilömäärä 1-3 persons
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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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