
Level up
Oplev toppen af VX-serien med seriens mest kraftfulde

motor. 4 cylindre og 1,8 liter power leverer rendyrket

spænding og kombineres med enestående cruising-

luksus. VX Cruiser HO nægter at gå på kompromis.

Fra vores unikke, revolutionerende RiDE® system og

lette skrog - til vores eksklusive elektroniske

styresystemer - og den førsteklasses 1812 cc 4-takts

motor i denne smukke VX Cruiser HO – den innovative

teknologi og udvikling der er integreret i enhver Yamaha

er helt i top.

Sans for detaljer, avanceret design og ren og skær

konstruktionskvalitet føjer endnu mere til pakken –

resultatet er en garanti for fremragende præstationer

og førsteklasses komfort; det bedste fra begge

verdener!

Nyt, lettilgængeligt multifunktionelt

farvedisplay på 4,3"

Fremragende ny ergonomisk

kørestilling

Integreret, fabriksmonteret

Bluetooth-højttalersystem (Kun

udvalgte enheder)

Revolutionerende RiDE-system for

intuitiv styring

Kraftfuld og højtydende 4-cylindret -

motor på 1812 cc

Enorm og praktisk opbevaring – 114 L

kapacitet

Stort, vandtæt handskerum og separat

telefonopbevaring

Eventyrligt nyt design, nye farver og

gra k

Praktisk, selvdrænende fodrum

Nemmere opstigning med mere

behageligt trin

Forstørret genopstigningsplatform

med Hydro-Turf-måtter

Trækkrog og store indbyggede spejle
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Level up
Den nye VX Cruiser HO er toppen af VX-serien med seriens mest kraftfulde motor. 4 cylindre og 1,8

liter power leverer rendyrket spænding og kombineres med enestående cruising-luksus til dem, der

nægter at gå på kompromis

Mange faktorer har spillet en rolle i forbindelse med at gøre VX-modellerne til vores mest

eftertragtede vandscootere, men det er deres alsidighed, der har skabt sådan et trofast følge, med

et imponerende præstationsrepertoire, der kan tage dig fra vandsportsaktiviteternes

adrenalinpumpende spænding til cruising-sejladsens afslappende verden.

Med en potent blanding af fantastiske præstationer, præcise sejlegenskaber, sejlkomfort og

rendyrket stil er den nye VX Cruiser HO i sandhed klassens suveræne model. Sats på VX Cruiser HO,

og få den ultimative cruising-oplevelse.
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4,3" multifunktionelt
farvedisplay med hurtig
adgang

Blandt dens mange talenter, hjælper

dette tydelige og leta æselige display dig

med at styre og overvåge alle systemerne

om bord ved hjælp af de let tilgængelige

knapper ved styret. Du kan også indtaste

tophastigheds- og accelerationsgrænser

herfra – samt de PIN-kodeaktiverede

lærings-og sikkerhedsindstillinger. Vi får

den nyeste teknologi til at arbejde for dig!

Mere komfortabelt sædedesign
og bedre sejlegenskaber

Både det superkomfortable 3-personers

CRUISER sæde og styret har et nyt

smallere design, som giver en

fremragende, ergonomisk siddestilling og

førerposition. Sammen med det dybere,

bredere fodrum og nyudviklede håndtag

giver dette (især for de mindre førere)

fremragende kontrol.

Integreret audiosystem tager din
musik med på vandet*

VX Cruiser HO har endnu et særligt talent –

den kan forvandles til en koncertsal, takket

være dens fuldt integrerede,

fabriksmonterede Bluetooth lydsystem.

Højttalerne er ideelt placeret i fodrummet

og styres fra et lettilgængeligt panel ved

siden af styret. Der er monteret en

lavspændingsregulator for at beskytte

batteriet. *Kun udvalgte enheder

RiDE system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics = bakgear med
intuitiv decelerations-
elektronik)

Det revolutionerende RiDE system

forvandler din sejloplevelse ved at give

førere på alle niveauer helt ny selvtillid.

Du skal blot trække i grebet i højre side

for at sejle fremad og sætte farten op – og

trække i grebet i venstre side for at sætte

farten ned eller bakke. Ja, med Reverse

Traction Control er det virkelig så enkelt!

Højtydende, 16V, 1812 cc, DOHC
motor

VX Cruiser HO er drevet af vores

højtydende, innovative 4-cylindrede

1812cc WaveRunner motor. Denne

bemærkelsesværdige motor har masser af

power og byder på ekstraordinær

acceleration og imponerende tope ekt,

men med den rette økonomi og

pålidelighed.

Store og praktiske
opbevaringsfaciliteter (114 liter)

Den nyeste VX har rigelig opbevaringsplads,

så du kan tage alt det, du har brug for, med

dig. Der er ikke blot masser af

opbevaringsplads under sædet og i boven,

men det meget store, vandtætte

handskerum har derudover blå LED-

belysning, USB- og 12V-udtag – ja, selv et

praktisk sted til at sikre og oplade din

telefon.
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Motor

Motortype 4-cylindret, 1.8 Liter High Output, 4-takts
Smøresystem Vådsump
Turbo No
Slagvolumen 1,812cc
Boring x slaglængde 86mm × 78mm
Kompressionsforhold 11.0 : 1
Pumpetype 155mm axial  ow
Brændstof Blyfri benzin
Fuel supply system Elektronisk brændsto ndsprøjtning
Tank kapacitet 70L
Oliekapacitet 5.3L

Dimensioner

Længde 3.37m
Bredde 1.24m
Højde 1.2m
Tørvægt (kg) 352kg

Detaljer

Opbevaringskapacitet 113.9L
Antal personer 1-3 persons
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Alle oplysninger i denne brochure gives kun som generel vejledning og kan ændres uden varsel. Vi bør

alle leve efter FRIHED UNDER ANSVAR og være med til at bevare gode sportsmuligheder og glæder, som vi

alle nyder godt af ved vores engagement i vandscootere. Du må også huske på, at din Yamaha

WaveRunner faktisk er en båd, så du skal lære og følge alle søfartsregler, få professionel undervisning,

om muligt, og overholde alle lokale regler og bestemmelser, som kan variere meget fra sted til sted. De

anvendte billeder viser både, der føres af professionelle, og de er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller brug. Læs alt instruktionsmateriale grundigt, før du tager af

sted første gang, og bær ALTID det anbefalede beskyttelsestøj og redningsvest, når du er på vandet.

SEJL ALDRIG MED ALKOHOL I BLODET.
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