
Könnyen kezelhető
teljesítmény.
Izgalmas száguldás, lenyűgöző teljesítmény, stílus és

kényelem – mindez garantálja az új VX pozícióját között a

legnépszerűbb WaveRunnerek között. Természetesen

mindazzal a sokoldalúsággal és minőséggel rendelkezik,

amelyről a VX-kínálat híres.

Egyedülálló, forradalmi RiDE rendszerünktől és a

robusztus hajótestektől – az exkluzív elektronikus

vezérlőrendszereinken át – az izgalomkeltően nagy

teljesítményű TR-1 motorig ebben az új GP modellben a

minden Yamaha nélkülözhetetlen részét képező

innovatív technológia és kialakítás egyaránt élen járnak.

A részleteiben kidolgozott, fejlett kialakítás és a

letisztult, minőségi külső még többet ad a csomaghoz, így

az eredmény a garantált kiemelkedő teljesítmény és

prémium kényelem – mindkét világból a legjobb!

Kiváló, új ergonomikus vezetési pozíció

Kalandra hívó új stílus, színek és gra ka

Forradalmi RiDE rendszer – intuitív

vezérlés

Erős, 1049 cm³-es, háromhengeres

TR-1 motor

Könnyű visszaszállás a kibővített,

újraszerelt platformmal

Hatalmas és praktikus tárolás – 114 l-

es kapacitás

Nagy, vízhatlan kesztyűtartó és külön

telefontartó

Kényelmes, önürítő lábtartók

Elektronikus hátramenet

túlpörgetésgátló rendszerrel

Két nagy méretű tükör – hasznosak

vontatáskor
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Könnyen kezelhető teljesítmény.
Teljesítmény, stílus, kényelem és kezelhetőség, emellett kivételes üzemanyag-takarékosság,

alacsony karbantartási költségek, egy sor nagyszerű funkció … ezek mind-mind garantálják az új VX

pozícióját a legnépszerűbb vízi járművek között. Ráadásul természetesen a VX-kínálat hihetetlen

sokoldalúságáról is híres.

TR-1® motorunk különleges, nagy teljesítményű változata mellett az új VX újonnan kialakított keskeny

üléssel és mély, széles lábtartókkal is rendelkezik a könnyebb kezelhetőség érdekében, valamint

forradalmi RiDE® szabályozórendszerünk is felszereltségéhez tartozik. Ez az intuitív,

felhasználóbarát rendszer nagyfokú magabiztosságot nyújt a kevésbé tapasztalt vezetők számára is.

A legújabb WaveRunner VX a maga elegáns, új fedélzetkialakításával, vonzó színekkel és gra kával

izgalmas, ultra jól teljesítő, élvezetes vízi élményt biztosít – valóban kategóriaelső minőségben. Nézd

meg, és látni fogod, hogy erre egyetlen más vízi jármű sem képes.
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Keskenyebb üléskialakítás –
nagyobb kényelem és jobb
kezelhetőség

Mind a szuperkényelmes kétszemélyes

ülés, mind a VX kormányrúdja új,

keskenyebb kialakítást kapott, amely

kiváló ergonomikus ülést és vezetési

pozíciót biztosít. A mélyebb, szélesebb

lábtartókkal és az új kialakítású

markolatokkal együtt kiváló

irányíthatóságot biztosít.

RiDE® rendszer (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics – hátramenet
intuitív lassító elektronikával)

A forradalmi RiDE rendszer teljesen

átformálja a hajózás élményét, és

gyakorlottsági szinttől függetlenül

mindenkinek megadja a magabiztosság

érzését. Az előremenethez és gyorsításhoz

húzd a jobb oldali markolaton található

kart – a lassításhoz és hátramenethez

pedig a bal oldali gázkart.

TR-1® nagy teljesítményű – 1049
cm³-es, háromhengeres TR-1
motor

A VX modellt az innovatív, 1049 cm³-es,

háromhengeres, nagy teljesítményű TR-1-es

motorunk hajtja. A  gyelemre méltóan

kompakt és könnyű egységben igazi erő

rejlik, élénk gyorsulást és nagy nyomatékot

biztosít, gazdaságos fogyasztás és

megbízható működés mellett. A motor kis

tömege kiváló kezelhetőséget,

mozgékonyságot és egyensúlyt biztosít

Bőséges és praktikus
tárolórekeszek

A legújabb VX rengeteg praktikus

tárolóhellyel rendelkezik, beleértve az

ülés alatti tárolót és csomagtartót, a

tágas, vízhatlan kesztyűtartót, és a

praktikus tartóhelyet a telefon számára.

Karcsú, modern kialakítás és
gra ka

Azt akartuk, hogy a legújabb VX jól

nézzen ki, és vezetése is jó érzés legyen,

ezért átdolgoztuk a felső fedélzetet, és

erőteljes, vonzó új színeket és gra kus

elemeket adtunk hozzá, amelyek biztosan

magukra irányítják tekintetedet,

miközben átgázolsz a vízen. Persze a

kikötőben is jól néz ki!

Egyedülálló elektromos
rendszerek a maximális
irányíthatóságért

A forradalmi RiDE® rendszer teljesen

átformálja a hajózás élményét, és

gyakorlottsági szinttől függetlenül

mindenkinek megadja a magabiztosság

érzését. Az előremenethez és gyorsításhoz

húzd a jobb oldali markolaton található kart

– a lassításhoz és hátramenethez pedig a

bal oldali gázkart. Igen, a hátramenet-

vezérlő segítségével ez tényleg ilyen

egyszerű!
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Motor

Motor típusa 4 ütemű, 3 hengeres, TR-1 High Output
Kenési rendszer Száraz karter
Szuperfeltöltő No
Lökettérfogat 1,049cc
Furat x löket 82mm × 66.2mm
Kompresszióviszony 11.0 : 1
Szivattyú típusa 155mm axial  ow
Üzemanyag Ólommentes normál benzin
Fuel supply system Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyag tank kapacitása 70L
Olaj kapacitás 3.5L

Méretek

Hossz 3.37m
Szélesség 1.24m
Magasság 1.2m
Száraz tömeg (kg) 326kg

Jellemzők

Tárolókapacitás 113.9L
Utasok száma 1-3 persons
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A brosúrában szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül

megváltozhatnak. A TELJESÍTMÉNYT FELELŐSSÉGGEL kell használni, és meg kell őrizni és fenn kell tartani

azokat a sportolási lehetőségeket és élményeket, amelyek a személyi vízi járművek használatából

erednek. A felhasználónak is tisztában kell lenniük azzal, hogy a Yamaha WaveRunner valójában egy hajó,

ezért meg kell ismerned és követned kell a tengeri és folyami szabályozásokat, professzionális oktatáson

kell részt venned, ahol ez lehetséges, és be kell tartanod a helyi törvényeket és jogszabályokat, amelyek

a régiótól függően jelentősen különbözhetnek. A kiadványban szereplő fotók pro  vezetőkkel mutatják

be a vízi járműveket, és a képek publikálásával nem szándékoztunk semmilyen javaslatot vagy útmutatást

adni a biztonságos használatra vagy a használat stílusára vonatkozóan. A használat előtt olvasd el az

összes használati utasítást, valamint MINDIG viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy egyéb

életmentő eszközt hajózás közben. SOHA NE VEZESS ALKOHOL BEFOLYÁSA ALATT.
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