
Szabadítsd fel a lelked
Érezd magad egynek a hullámokkal. A JetBlaster®

felépítése izgalmakat rejt. Tüzes kinézete, fürge

kezelése a RiDE® vezérléstechnológiával, és a magas

teljesítmény-súly arány tökéletes partnerré teszi a

komoly szórakozáshoz.

A minden Yamaha WaveRunnerre jellemző kiváló mérnöki

munka és gyártási minőség alól a JetBlaster® sem

kivétel. A korszerű anyagoktól (mint a NanoXcel2

hajótest) a díjnyertes motorig minden azt szolgálja, hogy

kalandozzon.

A JetBlaster® számos olyan funkcióval rendelkezik,

amelyek ideálissá teszik a freestyle hullámlovagláshoz. A

stabilizáló lábtartóktól az ergonomikus kormányig és a

kerek markolatig minden részét úgy alakították ki, hogy

többet, könnyebben tehessenek vele még a kevésbé

tapasztalt hullámlovasok is.

A lábtartók elősegítik a speciális

mozdulatokat

Elektromos trim menetkorrekcióhoz

NanoXcel2 hajótest – szupererős és

szuperkönnyű

Széles, ívelt kormányrúd az egyedi

vezetési stílushoz

A kerek markolat az összetartozás

érzését biztosítja

Kicsi, kompakt kapcsolódoboz
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Szabadítsd fel a lelked
A JetBlaster maga a megtestesült szórakozás. Menő fekete és zöld árnyalatával és gra ti stílusú

gra káival, csúcsminőségű motorjával és nagyszerű teljesítmény-tömeg arányával az adrenalinfüggők

számára garantálja az izgalmas mozgékonyságot és a felhasználóbarát kezelhetőséget, amellyel

gyorsan meghódíthatják a hullámokat.

Az új JetBlaster® készen áll a szórakoztató és izgalmas lovaglásra: a lábtartók segítségével szinte

azonnal elsajátíthatja a trükkök, mozdulatok és mutatványok sorát; a kormány kifejezetten a sima

mozdulatokhoz való, az új, továbbfejlesztett elektromos berendezéssel könnyen irányítható, és

azonnali sikerhez vezet.

A JetBlaster kiváló minőségű hajótestét és fedélzetét NanoXcel2®-ből készítettük, ezért erős és

könnyű. A hajótestet egy TR-1® High Output motorral kombinálva komoly élmény érhető el a

teljesítmény-tömeg aránynak köszönhetően.
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Egy modern klasszikus

Egy klasszikus modern változata, a

Yamaha örökölt stílusával és jellemzőivel.

A JetBlaster retro gra kával, retro

gra ti stílusú gra kával, fejlett technikai

megoldásokkal és kompromisszumok

nélküli gyártási minőséggel rendelkezik.

Annyira jól néz ki, mint amilyen jó érzés

vezetni.

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

A JetBlaster® 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 nagy teljesítmény-

súly arány izgalmas sebességet és agilis

kezelhetőséget nyújt.

Könnyű hajótest a
csúcsteljesítményért

A Yamaha egyedi anyagtechnológiájának

köszönhetően a NanoXcel2® a

forradalminak számító NanoXcel® anyagnál

is 18%-kal könnyebb – azonban megőrizte

annak merevségét és erejét. Maximalizálja

az új JetBlaster izgalmas teljesítményét,

elősegíti a kiváló gyorsulást és a még

élesebb kanyarodást.

Egyedi kialakítású kormány és
kitámasztók

A JetBlaster kormányának sima, ívelt

kialakítása intuitív támogatást nyújt az

egyedi vezetési stílushoz. A lábtartók

lehetővé teszik, hogy könnyen áthelyezze

a súlyát, ezzel még játékosabb a freestyle

hullámlovaglás.

Teljesítmény ihlette elektromos
berendezés

Állítsd a hajóorr magasságát menet

közben. Emeld fel a hajóorrot, a vízsugár

erejének és az orr merülésének

csökkentéséhez, majd nyomd le

alacsonyra, hogy jobban befeküdjön a

kanyarokban. A simább, ügyesebb

száguldás a kezedben van.

Tárolás alapfelszereltségként

Vigyél magaddal mindent

alapfelszereltségként. A JetBlaster

hajóorrában nedves tárolást kínál a

vontatóköteleknek, strandjátékoknak és

egyebeknek. Az ülés alatti tároló tágas és

praktikus helyet biztosít minden kalandhoz

szükséges felszerelésnek. Végül a

kesztyűtartóban könnyen hozzáférhetsz az

árnyékolókhoz, harapnivalókhoz és egyéb

apróságokhoz, amiknek a kezed ügyében

kell lenniük.
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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 144mm axial  ow
Üzemanyag Ólommentes normál benzin
Fuel supply system Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyag tank kapacitása 50L
Olaj kapacitás 3.5L

Méretek

Hossz 3.14m
Szélesség 1.13m
Magasság 1.15m
Száraz tömeg (kg) 249kg

Jellemzők

Tárolókapacitás 29L
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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