
Maak je hoofd leeg
Voel je één met de golven. De JetBlaster® is gebouwd

voor een sensationele ervaring. Het racedesign, een

wendbaar vaargedrag met RiDE®-

besturingstechnologie en krachtige prestaties van

vermogen tot gewicht maken het de perfecte partner

voor serieus plezier.

Een fantastische techniek en geweldige bouwkwaliteit

kenmerken elke Yamaha WaveRunner en de JetBlaster®

is geen uitzondering. Van de geavanceerde materialen

zoals de NanoXcel2-romp tot de bekroonde motor, je

hebt een vaartuig gemaakt voor avontuur.

De JetBlaster® heeft een reeks functies waardoor die

ideaal is voor freestyle cruisen. Dankzij stabiliserende

voetblokken tot een ergonomisch stuur en ronde

handgreep kun je meer doen en gemakkelijker, zelfs als

je nog niet zoveel ervaring hebt.

Voetblokken maken lastige

manoeuvres mogelijk

Elektrisch trimmen voor onderweg

afstellen

NanoXcel2-romp en -body - supersterk

en superlicht

Breed, gebogen stuur voor een unieke

vaarstijl

Een ronde handgreep geeft een

zekerder gevoel

Kleine, compacte schakelkast
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Maak je hoofd leeg
De JetBlaster is puur plezier. Met zijn zwart-groene kleurstelling en fraaie graphics, een motor van

topkwaliteit en een geweldig vermogen/gewichts-verhouding zijn adrenalinezoekers verzekerd van

opwindende wendbaarheid en gebruiksvriendelijke besturing om snel de golven te beheersen.

Onze nieuwe JetBlaster® is klaar voor plezierig en opwindend varen, met voetblokken waarmee je

trucs,  icks en stunts vrijwel onmiddellijk onder de knie krijgt; een stuur dat speciaal is gemaakt voor

indrukwekkende manoeuvres, en een nieuwe, verbeterde elektrische trim voor eenvoudige

bediening en onmiddellijke voldoening.

De hoogwaardige romp en het dek van de JetBlaster zijn gemaakt van NanoXcel2®, waardoor hij

sterk en licht is. Combineer dit met een TR-1® High Output motor en je krijgt een aantal serieuze

thrill-seeking mogelijkheden, dankzij de vermogen/gewicht-verhouding.
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Een moderne klassieker

Een moderne draai aan een klassieker,

met Yamaha-styling en -eigenschappen.

De JetBlaster heeft retro gra ti-stijl

graphics, geavanceerde techniek en

compromisloze bouwkwaliteit. Hij ziet er

net zo goed uit als hij aanvoelt om te

varen.  

TR-1® High Output 1.049 cc
driecilindermotor

De JetBlaster® wordt aangedreven door

onze innovatieve driecilindermotor, de

1.049 cc High Output TR-1. Deze

opmerkelijk compacte en lichte

krachtbron bruist van energie en biedt

een  itsende acceleratie en geweldige

kracht op topsnelheid, plus een laag

brandstofverbruik en betrouwbare

prestaties. Een geweldige verhouding

tussen vermogen en gewicht betekent

zeer snel en wendbaar varen.

Lichtgewicht romp en body voor
topprestaties

NanoXcel2® is een indrukwekkende 18%

lichter dan onze revolutionaire NanoXcel®,

maar met behoud van stijfheid en sterkte.

Dit alles mogelijk gemaakt door Yamaha's

unieke materiaaltechnologie. Dit materiaal

zorgt voor de opwindende prestaties van

beide nieuwe JetBlasters, waardoor de

acceleratie subliem is en bochten nog

scherper kunnen worden genomen.

Speciaal ontworpen stuur en
voetsteunen

Door de vorm van het stuur van de

JetBlaster voelt dat stuur comfortabel

aan en biedt het intuïtieve ondersteuning

voor een unieke vaarstijl. Met die

voetblokken kun je je gewicht

gemakkelijk aanpassen, waardoor je nog

speelser freestyle kunt cruisen.

Op prestaties geïnspireerd
elektrisch trimmen

Pas de hoogte van de boeg onderweg aan.

Breng de boeg omhoog om waternevels en

neusduiken te verminderen, en duik

vervolgens omlaag voor meer grip in de

hoeken. Voor soepeler en behendiger

varen is een druk op een knop voldoende.

Opslagruimte is vanzelfsprekend

Neem standaard alles mee. De JetBlaster

heeft een natte opslagruimte in de boeg

voor sleeplijnen, strandspelletjes en meer.

De opbergruimte onder de zitting is een

ruime en handige plek voor al je spullen die

je nodig hebt. En in het opbergvak is

voldoende ruimte voor je zonnebrillen,

snacks en andere spullen die je bij de hand

wilt hebben.
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Motor

Motortype 4-takt, 3-cilinder, TR-1 High Output
Smeersysteem Dry sump
Compressor No
Cilinderinhoud 1,049cc
Boring x slag 82mm × 66.2mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Type pomp 144mm axial  ow
Brandstof Loodvrije benzine
Brandstofsysteem Brandstofsysteem
Inh. brandstoftank 50L
Olie hoeveelheid 3.5L

Afmetingen

Lengte 3.14m
Breedte 1.13m
Hoogte 1.15m
Gewicht droog 249kg

Functies

Opbergcapaciteit 29L
Draagvermogen (personen) 1-3 persons
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Alle informatie in deze brochure wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Wij dienen allemaal VERMOGEN TE KOPPELEN AAN

VERANTWOORDELIJKHEID. Laten we daarom zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan

de watersport. Je WaveRunner is in feite een boot, dus leer en volg de regels die gelden op zee en de

waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en houd je aan de lokale wetten en voorschriften, die van

gebied tot gebied sterk kunnen verschillen. Op de foto's zijn vaartuigen afgebeeld die worden bestuurd

door professionals. Deze houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot

de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door alvorens te gaan

varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. GA NOOIT VAREN NA

HET GEBRUIK VAN ALCOHOL.
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