
Felturbózott luxus.
Érezd az adrenalin löketet és hódítsd meg a hullámokat,

vagy fedezd fel az FX SVHO nyugodt oldalát, amikor a

lehető legsimábban járó géppé változik, amit csak

kívánhatsz. Pörgesd fel kalandjaidat a Yamaha módján.

Egyedülálló, forradalmi RiDE® rendszerünktől és a

könnyű anyagoktól – az exkluzív elektronikus

vezérlőrendszereinken át – a kompresszoros,

négyütemű, 1812 cm³-es motorok legerőteljesebb

modelljéig – 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!

Nagy, 7"-es LCD színes érintőképernyő

Okostelefon-szinkronizálási képesség

GPS diagram plotter használatára kész

Könnyen hozzáférhető kesztyűtartó

Kompresszoros SVHO 1812 ccm-es

motor elektronikus üzemanyag-

befecskendezéssel (EFI)

Egyedi, 4 fokozatban dönthető

kormányrendszer

A leghosszabb és legkényelmesebb

hajótest a választékban

Forradalmi RiDE rendszer – intuitív

vezérlés
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Felturbózott luxus.
Igen, vágj neki széles mosollyal a dühöngő hullámoknak, vagy fedezd fel a modell nyugodtabb, lazább

oldalát. Ez a típus a legkényelmesebb, legerősebb 3-üléses túragép, amiről valaha is álmodtál – ennyi

luxus és kényelem még soha sem kísérte kalandjaidat.

A kompresszoros SVHO motor, a sokoldalú és látványos hajótest tökéletes párost jelent – egyenletes,

lenyűgöző erő és stabil, agilis kezelhetőség és hihetetlenül kényelmes utazás kombinációja.

Csúcsmodern technológiák és innovációk sora egy funkciókban gazdag modellben, forradalmi RiDE®

vezérlőrendszerrel, elektromos trimmel és hátramenet-vezérlővel, tempomattal és távvezérlő

biztonsági rendszerrel. 2023-ban az FX SVHO újdonsága, hogy lét hangszóróval rendelkezik; ezek a

lábtérben találhatók, és a fedélzeti CONNEXT rendszer vezérli őket.
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Kompresszoros, 1812 cm³-es,
16 szelepes DOHC motor

A lenyűgöző SVHO (Super Vortex High

Output) motor egyenletes és rugalmas

teljesítményt nyújt, kiemelkedően

hatékony hűtő- és levegőbeszívó

rendszerekkel rendelkezik, és strapabíró

alkatrészekből épül fel. A nagy Hyper-

Flow sugárszivattyú magával ragadó

gyorsulást biztosít, az elektronikus

üzemanyag-befecskendezés (EFI) pedig

egyenletes és hatékony

teljesítményleadást garantál.

Továbbfejlesztett kijelző

Nagyobb, színes képet láthatsz a

WaveRunner típusokhoz kapható

legnagyobb képernyőn. GPS-térkép

használatára kész és okostelefonnal

szinkronizálható.

Aerodinamikus forma

Az FX modell sokoldalú hajóteste hasítja a

vizet, stabilitást biztosítva minden vízi út

során. A lenyűgözően merev és erős anyag

kiváló teljesítményt tesz lehetővé vízen.

Lehengerlő gyorsulás, kivételesen magas

végsebesség, fokozott hatékonyság, sőt

még kényelmesebb utazás.

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 a

gyorsításhoz húzd meg a jobb oldali

markolaton található gázkart, a

lassításhoz és a hátramenethez pedig a

bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

Kényelem, tökéletes
vízelvezetés és könnyebb
visszaszállás

A hosszirányban állítható kormánytól a

háromszemélyes ülésen és a mélyebb és

szélesebb lépcsőkkel rendelkező

nagyméretű úszóplatformon át a

felmászást segítő kettős kapaszkodókig

minden az FX modell nagyobb mértékű

kényelmét hangsúlyozza. Emellett pedig

az iparágban először a lábtartó

vízelvezetést kapott.

Egyedi, könnyen használható
biztonsági rendszer

Az innovatív rendszerrel nincs különálló

távirányító, amely miatt aggódni kellene.

Csak használd a PIN-kódot, és kapcsold be

vagy ki a biztonsági és vezérlési módokat a

praktikus kapcsolóval és a Connext® kijelző

használatával.
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Motor

Motor típusa Felturbózott 4 hengeres, Super Vortex High Output
Kenési rendszer Nedves karter
Szuperfeltöltő Yes
Lökettérfogat 1,812cc
Furat x löket 86mm × 78mm
Kompresszióviszony 8.5 : 1
Szivattyú típusa 160mm axial  ow
Üzemanyag Unleaded premium Gasoline
Fuel supply system Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyag tank kapacitása 70L
Olaj kapacitás 5.3L

Méretek

Hossz 3.58m
Szélesség 1.27m
Magasság 1.23m
Száraz tömeg (kg) 396 kg

Jellemzők

Tárolókapacitás 168.3L
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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