
Stijlvolle vaart.
Nieuw, gestroomlijnd design en graphics, betere

besturing en meer opslagruimte naast het soepele

vermogen van de befaamde TR-1 HO motor... alles-in-1

om de golven te veroveren in een absolute cruising stijl

met de nieuwe VX DeLuxe.

De innovatieve technologie en engineering van Yamaha

staan aan de absolute top en zijn terug te vinden in ons

unieke, revolutionaire RiDE systeem, in onze lichte

NanoXcel2® rompen, in onze exclusieve elektronische

besturingssystemen en, aan de top van ons gamma, in de

1812cc viertaktmotor met supercharger in ons model

met het grootste vermogen.

De aandacht voor details, het geavanceerde ontwerp en

de zuivere constructiekwaliteit maken dit pakket nog

indrukwekkender en waarborgen een unieke

combinatie van uitstekende prestaties en opwinding met

het bedieningscomfort dat vanzelfsprekend is voor een

luxemodel zoals deze VX DeLuxe!

Nieuw 4,3" multifunctioneel

kleurendisplay met gemakkelijke

toegang

Uitstekende nieuwe ergonomische

positie voor de bestuurder

Revolutionair RiDE-systeem voor

intuïtieve besturing

Krachtige TR-1 High Output 1049cc

driecilindermotor

Opvallend grote en praktische

opbergruimten (volume van 114 l)

Groot, waterdicht

handschoenenkastje en afzonderlijke

opbergruimte voor telefoon

Avontuurlijke nieuwe styling, kleuren

en graphics

Handige beenruimten met

afvoersysteem

Eenvoudiger aan boord klimmen met

bijzonder comfortabele opstap

Verlengd platform met Hydro-Turf-

matten

Grote geïntegreerde spiegels
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Stijlvolle vaart.
Verover de golven in stijl met de nieuwe VX DeLuxe. Gestroomlijnd design en graphics, betere

besturing en meer opslagruimte naast het soepele vermogen van de befaamde TR-1 HO motor...

alles-in-1 voor een gewaarborgde stijl.

Naast de talrijke standaard VX voordelen zoals ons exclusieve en revolutionaire RiDE systeem en

krachtige motoren, zijn ook enkele volledig nieuwe troeven voorzien zoals het unieke

multifunctionele kleurendisplay en de dubbele Multi-Mount aansluitpunten voor u navigatiekit of

camera.

De nieuwe VX DeLuxe is bovendien uitgerust met enkele uitzonderlijke opbergvoorzieningen zoals

een zeer ruim en waterdicht handschoenenkastje met een led-verlichting en USB/12V-contacten,

en opbergruimten onder de zitting en in de boeg voor een totaal volume van 114 liter! Een vaartuig

met dergelijke troeven haalt duidelijk een hoger niveau.
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Nieuw 4,3" multifunctioneel
kleurendisplay met snelle
toegang

Een van zijn vele troeven is dit heldere en

gemakkelijk leesbare display waarop u

alle boordsystemen kunt besturen en

monitoren via snel toegankelijke knoppen

die naast het stuur werden geplaatst. U

kunt hier ook de topsnelheid en de

acceleratiegrenzen instellen samen met

de leer- en veiligheidsinstellingen die u

activeert met een PIN-code.

Smallere zitting: meer comfort
en betere besturing

Zowel de supercomfortabele

tweepersoonszitting als het stuur van de

VX zijn nieuwe, smallere ontwerpen die

een uitstekende ergonomische zitpositie

en besturingspositie bieden. Samen met

de diepere en bredere beenruimten en de

hertekende handgrepen levert dit een

betere besturing op.

RiDE systeem (met elektronica
om achteruit intuïtief vaart te
minderen)

Het revolutionaire RiDE systeem zorgt voor

een zeer vlotte besturing en geeft

zelfvertrouwen op elk niveau. Vooruit en

accelereren via de hendel op de

rechterhandgreep, vaart minderen of

achteruit via de hendel op de

linkerhandgreep. En dankzij de Reverse

Traction Control is het echt super

eenvoudig!

TR-1 High Output 1049 cm³
driecilindermotor

De VX DeLuxe wordt aangedreven door

onze innovatieve driecilindermotor, de

1049 cm³ High output TR-1. Deze

opvallend compacte en lichte unit bruist

van energie en biedt een  itsende

acceleratie en geweldig vermogen op

topsnelheid, plus een laag

brandstofverbruik en betrouwbare

prestaties. Het lichte gewicht van deze

motor zorgt ook voor een superieure

besturing, wendbaarheid en balans.

Opvallend grote en praktische
opbergruimten (114 l)

De nieuwste VX biedt veel meer

opbergruimte dan de boten van de

concurrentie. Je kunt echt alles

meenemen wat je zou kunnen nodig

hebben. Er zijn opvallend grote

opbergruimtes onder de zitting en bij de

boeg voorzien, naast een zeer ruim en

waterdicht handschoenenkastje met een

blauwe led-verlichting en USB- en 12V-

contacten, en een handige ruimte om je

telefoon veilig op te bergen of op te

laden.

Strak, modern nieuw design en
opvallende graphics

Met de gloednieuwe VX DeLuxe wilden we

niet alleen een opvallend mooi model

creëren, maar ook een boot ontwerpen die

een goed gevoel geeft. Daarom hebben we

het bovendek volledig hertekend en een

krachtige, aantrekkelijke nieuwe kleur en

graphics toegevoegd. De boot zal dus zeker

opvallen als je door de golven scheurt. Ook

in de haven zal deze VX Cruiser zeker de

aandacht trekken.
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Motor

Motortype 3-cilinder, TR-1 High Output, 4-takt
Cilinderinhoud 1049 cc
Pomptype 155mm Axial Flow
Brandstof Normale loodvrije benzine
Tankinhoud 70 L

Afmetingen

Lengte 3,37 m
Breedte 1,24 m
Hoogte 1,20 m
Droog gewicht (kg) 314 kg

Functies

Opbergcapaciteit 113,9 L
Draagvermogen (personen) 1-3 persons
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Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Wij moeten het gebruik van een groot VERMOGEN altijd koppelen aan

VERANTWOORDELIJKHEID. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel wij als anderen

plezier blijven beleven aan de watersport. Je moet ook bese en dat je Yamaha WaveRunner eigenlijk een

boot is. Leer en volg dus de regels die gelden op zee en op de waterwegen. Volg waar mogelijk een

cursus en leef de lokale wetten en voorschriften na die in elke regio erg verschillend kunnen zijn. Op de

foto's in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die door professionals worden bestuurd. Deze foto's

houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het

veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door voor je gaat varen en draag ALTIJD de

aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. VAREN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.
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