VX

Gemakkelijk te
besturen vermogen.
Ontspannen cruisen, verblu ende prestaties, styling en
comfort, en talrijke nieuwe functies: al deze troeven
verantwoorden de positie van de nieuwe VX als een van
de populairste WaveRunners. Maar het VX-gamma is
natuurlijk vooral bekend wegens de volledige uitrusting,
de allround veelzijdigheid en de kwaliteit.
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 robuuste
rompen, in onze exclusieve elektronische
besturingssystemen en in de fantastische TR-1-HO
motor in dit VX-model.
De aandacht voor details, het geavanceerde ontwerp en
de zuivere constructiekwaliteit maken dit pakket nog
indrukwekkender en waarborgen uitstekende
prestaties en een opvallend comfort. Ja, u kunt wel alles
hebben.

Uitstekende nieuwe ergonomische
positie voor de bestuurder
Avontuurlijke nieuwe styling, kleuren
en graphics
Revolutionair RiDE-systeem voor
intuïtieve besturing
Krachtige TR-1 High Output 1049cc
driecilindermotor
Gemakkelijk weer aan boord klimmen
dankzij een verlengd platform
Opvallend grote en praktische
opbergruimten (volume van 114 l)
Groot, waterdicht
handschoenenkastje en afzonderlijke
opbergruimte voor telefoon
Handige beenruimten met
afvoersysteem
Elektronische achteruitregeling met
tractiecontrole
Grote dubbele spiegels, handig bij het
trekken

VX
Gemakkelijk te besturen vermogen.
Prestaties, styling, comfort en wendbaarheid, gecombineerd met een uitzonderlijk laag
brandstofverbruik, weinig onderhoudskosten en talrijke interessante nieuwe functies: al deze
troeven verantwoorden de toppositie van de nieuwe VX bij de populairste vaartuigen. Maar het VXgamma is natuurlijk vooral bekend wegens de ongelofelijke allround veelzijdigheid.
Naast een High Output versie van onze TR-1® motor is de nieuwe VX ook uitgerust met een smalle
zitting en met diepe, brede beenruimten om de besturing te vergemakkelijken, en met onze
revolutionaire RiDE® besturingstechnologie. Dit intuïtieve, gebruiksvriendelijke systeem geeft
onmiddellijk zelfvertrouwen, ook aan minder ervaren bestuurders.
Met zijn strakke dekstijl en zijn aantrekkelijke kleuren en graphics biedt de nieuwste WaveRunner VX
een onklopbaar pakket van opwindende sensatie en prestaties op het water en een
toonaangevende kwaliteit in die klasse. Zet alles op een rijtje en u zult moeten vaststellen dat geen
enkel ander vaartuig deze troeven kan bieden.

VX

Smallere zitting: meer comfort
en betere besturing
Zowel de supercomfortabele

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

tweepersoonszitting als het stuur van de

Het revolutionaire RiDE systeem zorgt

VX zijn nieuwe, smallere ontwerpen die

voor een zeer vlotte besturing en geeft

een uitstekende ergonomische zit- en

zelfvertrouwen op elk niveau. Vooruit en

besturingspositie bieden. Samen met de

accelereren via de hendel op de

diepere en bredere beenruimten en de

rechterhandgreep, vaart minderen of

hertekende handgrepen levert dit een

achteruit via de hendel op de

betere besturing op.

linkerhandgreep.

TR-1® High Output 1.049 cc
driecilindermotor
De VX wordt aangedreven door onze
innovatieve driecilindermotor, de 1.049 cc
High Output TR-1. Deze opvallend compacte
en lichte motor bruist van energie en biedt
een itsende acceleratie en geweldig
vermogen op topsnelheid, naast een laag
brandstofverbruik en betrouwbare
prestaties. Het lichte gewicht van deze
motor zorgt ook voor een superieure
besturing, wendbaarheid en balans.

Grote en praktische
opbergruimten

Strak, modern design en
graphics

De nieuwste VX is uitgerust met zeer veel

Met de gloednieuwe VX wilden we niet

praktische opbergmogelijkheden: ruimten

alleen een opvallend mooi model creëren,

onder de zitting en in de boeg, een zeer

maar ook een machine ontwerpen die een

groot en waterdicht handschoenenkastje

goed gevoel geeft. Daarom hebben we het

en zelfs een handige ruimte voor uw

bovendek hertekend en een krachtige,

telefoon.

aantrekkelijke nieuwe kleur en graphics
toegevoegd. De machine zal dus zeker
opvallen als u door de golven scheurt. Ook
in de haven zal deze VX zeker de aandacht
trekken.

Unieke elektronische systemen
voor een maximale controle
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!

VX
Motor
Motortype
Smeersysteem
Compressor
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Pomptype
Brandstof
Fuel supply system
Tankinhoud
Oil capacity

4-takt, 3-cilinder, TR-1 High Output
Dry sump
No
1,049cc
82mm × 66.2mm
11.0 : 1
155mm axial ow
Normale loodvrije benzine
Elektronische brandsto njectie
70L
3.5L

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Droog gewicht (kg)

3.37m
1.24m
1.2m
326kg

Functies
Opbergcapaciteit
Draagvermogen (personen)

113.9L
1-3 persons

VX
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.

