
Go Super.
Uuden aikakauden adrenaliinipitoinen kone on syntynyt

kilpailujen innostamasta DNA:sta. Teknologia ei ole enää

pelkästään ammattilaisten saatavilla. Kolmisylinterinen ja

nelitahtinen moottori sekä uusi kevyt runko takaavat,

että ratsastat aalloilla sekä nopeilla suorilla että

aggressiivisissa käännöksissä. Nouse ylös ja ota aallot

haltuun.

SuperJetin kolmisylinterisen nelitahtimoottorin sekä

tyylikkään ja erittäin kevyen rungon yhdistelmä tarjoaa

sähäkkää kiihtyvyyttä nopeilla suorilla. Se on myös

erittäin ketterä ja hallittava.

Runko on suunniteltu leveämmäksi ja oppimista

helpottava L-tila tuo seisonta-asennossa ajamisen

kaikkien ulottuville. Useat säädettävät ominaisuudet

varmistavat aloittelevien ja virkistyskäyttäjien

mukavuuden, ja valmistelevat heitä nauttimaan uuden

tyyppisestä ajosta.

Suorituskykyinen 1 049 cm³:n TR-1-

nelitahtimoottori

Ei rajoitu enää kilpakäyttöön

Vakaa kevyt runko leveällä etuosalla

144 mm:n Axial Flow -turbiini ja

säädettävä suutin

Jousitoiminen kolmen asennon

ohjaustanko

Erityinen elektroninen tehoa rajoittava

L-tila opetteluun

Leveä pehmustettu jalkatila

liukumattomalla HydroTurf-matolla

Automaattinen pilssivesipumppu ja

ohjausjärjestelmä

Hyvä toimintamatka ja selkeä

polttoainemittari

Helppo tankata – suuri kapasiteetti (19

litraa)

Helppo kuljettaa ja varastoida

käyttämättömänä
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Go Super.
Uuden ajan adrenaliinipitoinen kone on syntynyt kilpailujen innostamasta DNA:sta. Teknologia ei ole

enää rajattu pelkästään ammattilaisille, vaan jännittävä kilpailutason suorituskyky on nyt kaikkien

ulottuvilla. Nauti vauhdista ja vapaudesta

SuperJetin kolmisylinterisen nelitahtimoottorin sekä tyylikkään ja erittäin kevyen rungon yhdistelmä

tarjoaa sähäkkää kiihtyvyyttä nopeilla suorilla. Se on myös erittäin ketterä ja hallittava.

Runko on suunniteltu leveämmäksi ja oppimista helpottava L-tila tuo seisonta-asennossa ajamisen

kaikkien ulottuville. Useat säädettävät ominaisuudet varmistavat aloittelevien ja virkistyskäyttäjien

mukavuuden, ja valmistelevat heitä nauttimaan uuden tyyppisestä ajosta.
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Suorituskykyinen nelitahtinen
TR-1-moottori

Uuden SuperJetin moottori on tehokas

kolmisylinterinen 1 049 cm³:n Yamaha TR-

1-nelitahtimoottori, joka takaa

jännittävän vääntömomentin kaikilla

kierroksilla sekä tajuntaa räjäyttävän

kiihdytyksen.

Pienikokoinen ja helppo
kuljettaa

Kuljetus on vaivatonta: SuperJet on

riittävän pienikokoinen ja kevyt, jotta se

sopii pakettiautoon – helppo laskea vesille

ja nostaa takaisin kyytiin. Se sopii tietysti

ihanteellisesti autotalliin tai suuremman

jahdin kannelle.

Kevyt ja leveä runko

SuperJet on täydellinen menopeli niin

vapaa-aikaan kuin kilpailukäyttöön. Rungon

muotoilussa on pyritty säilyttämään

alkuperäisen SuperJetin ketteryys ja

tasapaino, mutta laajan etuosan myötä

vakautta on lisätty.

Erityinen L-tila (oppimistila)

Erityinen elektroninen L-tila on suuri apu

vähemmän kokeneille tai ensikertalaisille.

Se auttaa rajoittamaan SuperJetin tehoa

ja herkkyyttä. Kun kuljettaja tuntee

olonsa varmemmaksi, koneen täysi voima

ja potentiaali on helposti vapautettavissa.

Säädettävä kilpailutyyppinen
ohjaustako

Jousiavusteinen kolmiasentoinen

ohjaustanko on suunniteltu erityisesti

tarjoamaan ajoasento, jonka avulla saat

kaiken irti SuperJetistä – koneesta, joka

on rakennettu voittamaan. Tuloksena on

huippukilpailijoiden suosima eteenpäin

nojaava ajoasento, joka tarjoaa

ihanteellisen ja mukavimman asennon

erittäin nopeaan ajoon ja kääntymiseen.

Axial Flow -turbiini
ainutlaatuisella siipipyörällä

Turbiinin 144 mm:n työntövoimajärjestelmä

sisältää ainutlaatuisen siipipyörän, joka on

erityisesti suunniteltu vastaamaan

SuperJetin uutta rungon muotoilua ja

käsittelyominaisuuksia. Siipipyörä maksimoi

veden virtauksen korkean suorituskyvyn

saavuttamiseksi. Kon guraatio tarjoaa

erinomaisen pidon ja tasaisen kiihtyvyyden.
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Moottori

Moottorin tyyppi 3-sylinterinen, TR-1, 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 1049cc
Sylinterin mitat 82mm x 66.2mm
Puristussuhde 11.0 : 1
Pumpun tyyppi 155mm Axial Flow
Polttoaine Lyijytön bensiini
Fuel supply system Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus 19L
Öljysäiliön tilavuus 3.5L

Mitat

Pituus 2,43m
Leveys 0,76m
Korkeus 0,79m
Kuivapaino (kg) 170kg

ominaisuudet

Henkilömäärä 1 person
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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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