
Vauhtia ja vapautta
Ole yhtä aaltojen kanssa. JetBlaster:in suunnittelun ja

toteutuksen lähtökohta on innostava ajoelämys. Kilpa-

ajon innoittama ulkonäkö, RiDE-ajohallintajärjestelmän

mahdollistama ketterä käsiteltävyys ja erinomainen teho-

painosuhde - JetBlaster on puhdasta hauskuutta.

Uusi JetBlaster edustaa Yamahan tunnettua

insinööriosaamista ja laatua parhaimmillaan.

Huippulaadukas NanoXcel2-runko ja palkintoja voittanut

moottori - JetBlaster on aina valmiina seikkailuun.

Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta JetBlaster® on

erinomainen vaihtoehto freestyle-ajoon. Tukevat

jalkatuet, ergonominen ohjaustanko ja pyöreä

tartuntakahva auttavat myös vähemmän kokeneita

kuljettajia kokeilemaan ja kehittämään ajotaitojensa

rajoja.

Jalkatuet auttavat suorittamaan

näyttäviä liikkeitä

Sähköinen trimmi on helppo säätää

matkan aikana

Erikoiskevyt ja huippuvahva

NanoXcel2®-runko

Leveä, kaareva ohjaustanko sopii hyvin

erilasiin ajotyyleihin

Pyöreä tartuntarengas takaa hyvän

otteen

Pieni ja kompakti kytkinpaneeli
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Vauhtia ja vapautta
JetBlaster® - hauskanpitoa parhaimmillaan Gra tityylinen ulkonäkö, sporttinen moottori ja

erinomainen teho-painosuhde – JetBlaster® on vauhdin hurmaa etsivän vesijetti. Sen ketteryys ja

keveä käsiteltävyys ovat omiaan, kun mennään vauhdilla aaltojen harjalla.

Uusi JetBlaster® on suunniteltu ja varusteltu hauskanpitoon. Jalkatuet mahdollistavat temput,

ilmalennot ja vaikuttavat käännökset. Ohjaustanko on muotoiltu erityisesti ketteryyttä vaativia

liikkeitä silmällä pitäen ja uusi, parannettu sähköinen trimmi helpottaa hallintaa.

JetBlasterin korkealaatuinen runko ja kansi ovat huippukeveää ja kestävää, NanoXcel2®-materiaalia,

joten JetBlaster on rakenteeltaan kevyt ja vahva. Kun tämä yhdistetään tehokkaaseen TR-1®-

moottoriin, on tuloksena on erinomainen teho-painosuhde, joka tuo ajoon uuden jännittävän

ulottuvuuden.
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Moderni klassikko

Moderni klassikko – Yamahan perinteinen

tyyli, erottuva ja huomiota herättävä

muotoilu, taidokas suunnittelu ja

tinkimätön työn laatu sekä viimeistely.

JetBlaster® näyttää yhtä hyvältä kuin se

tuntuu ajossa

Tehokas, 1049 cm³,
kolmisylinterinen moottori

JetBlaster® voimanlähteenä on Yamahan

innovatiivinen ja tehokas,

kolmisylinterinen, 1049 cm³, TR-1-

moottori. Kompakti ja kevyt,

kolmisylinterinen, 1049 cm³,

nelitahtimoottori on väkivahva voimapesä.

Se takaa ripeän kiihtyvyyden, hyvän

huipputehon ja on myös taloudellinen sekä

luotettava. Hyvän teho-painonsuhteen

ansiosta JetBlaster on nopea, ketterä ja

hauska ajettava.

Kevyt runko varmistaa
huippuluokan suorituskyvyn

Yamahan NanoXcel2®-materiaali on yhtä

jäykkää ja kestävää kuin edistyksellinen

NanoXcel®-materiaali, mutta peräti

18 prosenttia tätä kevyempää. Se maksimoi

uuden JetBlasterin suorituskyvyn, eli takaa

erinomaisen kiihtyvyyden sekä terävän

kaarreajon.

Uudenmallinen ohjaustanko ja
jalkatuet

JetBlasterin ohjaustanko on muotoiltu

sileäksi ja kaarevaksi tarjoten vakaan

ajotuntuman. Jalkatukien avulla voi

helposti säätää painopistettä, mikä avaa

uusia ulottuvuuksia freestyle-ajoon.

Sähkötrimmi toimii
suorituskyky edellä

Keulan korkeus säädettävissä ajon aikana.

Keulaa voi nostaa, kun pitää vähentää

veden roiskumista ja keulan painumista

alas. Keulaa voi laskea kun haluaa

paremman otteen vedenpinnasta

kaarreajossa. Tasaisempi ajotuntuma on

vain kosketuksen päässä.

Reilusti säilytystilaa vakiona

Kaikki tarpeelliset varusteet kulkevat

mukavasti mukana. JetBlasterin keulan

märkäsäilytystilaa on mukavasti tilaa

hinausköysien, rantavälineiden ja kaiken

muun säilytykseen. Istuimen alla olevaan

säilytystilan mahtuvat kätevästi

tavanomaiset retkivarusteet.

Hansikaslokerossa aurinkolasit, välipalat ja

muut pikkutarvikkeet, ovat heti käden

ulottuvilla.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen, 3-sylinterinen, TR-1 High Output
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu
Ahdin No
Sylinterin tilavuus 1,049cc
Sylinterin mitat 82mm × 66.2mm
Puristussuhde 11.0 : 1
Pumpun tyyppi 144mm axial  ow
Polttoaine Lyijytön bensiini
Fuel supply system Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus 50L
Öljysäiliön tilavuus 3.5L

Mitat

Pituus 3.14m
Leveys 1.13m
Korkeus 1.15m
Kuivapaino (kg) 249kg

ominaisuudet

Kuormakapasiteetti 29L
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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