
Tehnologie pentru
ambarcaţiuni în care
are încredere toată
lumea
WaveRunner-ele se bucură astăzi de o reputaţie mondială

în ceea ce priveşte  abilitatea şi performanţele,

dobândită pe parcursul mai multor ani - iar noi am fost

întotdeauna pionieri în dezvoltarea tehnologiei e ciente

pentru motoarele în 4 timpi. Rezultatul? Nu există nicio

altă ambarcaţiune care să se apropie de performanţele

noastre.

De la noul sistem revoluţionar RiDE până la noua cocă

uşoară NanoXcel2® şi motoarele în 4 timpi supra-

alimentate de 1812 cm3, designul inovator, tehnologia şi

proiectarea ambarcaţiunilor Yamaha sunt de ultimă

generaţie.

Atenţia pe care o acordăm detaliilor şi calitatea  nisajelor

oferă un pachet luxos, care combină performanţele şi

Concept al cocii rezistent, dar uşor -

pompă hidrojet HyperFlow

Scaun în 2 culori cu cusătură de

precizie - 3 persoane pot sta

confortabil

Instrumente de bord cu LED

multifuncţionale, clare ş i informative

Vitezometru/turometru + nivel de

combustibil ş i ore de funcţionare

Culori elegante ş i gra că modernă

atractivă

Torpedou ş i spaţiu de depozitare la

prova ş i sub scaune

Capacitate mare a rezervorului, de 50 l

- pentru ca distracţia să dureze mai

mult

Mâner convenabil ş i confortabil pentru

platforma exterioară

Cârlig de remorcare puternic pentru

jucării, schi nautic sau wakeboarding
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Motor TR-1 puternic - 3 cilindri
şi 1049 cmc

În ciuda surprinzătoarei sale accesibilităţi,

entuziasmantul model EX DeLuxe este

propulsat de cea mai recentă versiune a

motorului nostru inovator cu 3 cilindri,

Yamaha TR-1 de 1049 cmc. Este un grup

propulsor compact şi uşor, cu adevărat

puternic; cu o acceleraţie dinamică şi

putere maximă, plus economia şi

 abilitatea legendare care sunt de

aşteptat de la Yamaha.

Proiectat pentru manipulare şi
performanţe generale

Puterea lină şi silenţioasă, dimensiunile

compacte şi greutatea redusă a motorului

TR-1, corelate cu conceptul rezistent,

durabil şi cu valoare bine demonstrată al

cocii, oferă o excelentă combinaţie între o

manipulare prietenoasă şi o agilitate şi un

echilibru neobişnuite. Rezultatul?

Maximum de distracţie şi control cu

minimum de di cultate, chiar şi pentru

piloţii mai puţin experimentaţi.

Sistemul RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
- Marșarier cu sisteme
electronice de decelerare
intuitivă)

Sistemul revoluționar RiDE® revoluționează

controlul, oferind un plus de încredere

piloților de orice nivel. Nu trebuie decât să

tragi maneta din dreapta pentru a te

deplasa înainte și a accelera și pe cea din

stânga pentru a încetini sau a te deplasa în

marșarier. Iar cu bonusul oferit de sistemul

de control al tracțiunii în marșarier, totul

este foarte simplu!

Scaune confortabile pentru cel
mult 3 persoane

Scaunul cu design ergonomic, în 2 culori și

cu cusături de precizie, este foarte sigur și

confortabil – ideal pentru călătoriile

solitare sau plimbările cu până la

3 persoane. Nivelul său ridicat de confort

îți creează senzația că a fost realizat

special pentru tine. În plus, sub șa găsești

un spațiu de depozitare extrem de util.

Capacitate ridicată (50 l) a
rezervorului de combustibil -
pentru mai multă distracţie

Când vă avântaţi înainte cu EX DeLuxe,

probabil că nu vă doriţi să reveniţi prea

curând, motiv pentru care am integrat un

rezervor de combustibil cu o capacitate

(50 l) mai mare ca al oricărei alte

ambarcaţiuni concurente. Ceea ce

înseamnă că distracţia pe apă poate dura

mai mult şi că puteţi naviga în croaziere

mai lungi. Bine gândit - speci c pentru

Yamaha.

Instrumente LCD multifuncţionale

Probabil nu vă aşteptaţi la instrumente LCD

multifuncţionale, cu un aspect grozav,

montate într-un panou de cockpit elegant,

pe o ambarcaţiune cu un preţ atât de

accesibil - dar le veţi găsi la EX DeLuxe.

Aceasta oferă a şaje clare şi uşor de citit

pentru viteză şi turaţie, precum şi valori

informative pentru nivelul de combustibil şi

numărul de ore de funcţionare.
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Motor

Tip motor 3-cilindri;TR-1;4 timpi;DOHC;4-supape
Compresor de supraalimentare -
Capacitate cilindrică 1,049cc
Alezaj X Cursă 82.0 mm x 66.2 mm
Compresie 11.0 : 1
Tip pompă 144 mm Axial Flow
Combustibil Benzina obişnuită, fără plumb
Sistemul de alimentare cu combustibil Injecţie electronică de benzină
Capacitate rezervor combustibil 50.0Litri
Capacitate ulei 3.5Litri

Dimensiuni

Lungime 3.14 m
Lăţime 1.13 m
Înălţime 1.15 m
Greutate fără sarcină (kg) 272kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare 29.0Litri
Capacitate persoane 1-3 persoane
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Toate informațiile din această broșură sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării fără

înștiințare prealabilă. Cu toții trebuie să dăm dovadă de RESPONSABILITATE în utilizarea PUTERII și să

apreciem ocazia și plăcerea de a practica un sport extraordinar, cu o ambarcațiune personală. Trebuie să

înțelegi, de asemenea, că Yamaha WaveRunner este, de fapt, o barcă; de aceea, te rugăm să înveți și să

respecți toate regulile de navigație, să urmezi, dacă este posibil, un instructaj și să respecți legislația și

reglementările locale, care pot   foarte diferite de la o zonă geogra că la alta. Fotogra ile de aici

prezintă ambarcațiuni pilotate de profesioniști, iar publicarea acestor imagini nu are intenția de a  

interpretate drept recomandare sau indicație privind exploatarea ori stilul de a pilota în condiții de

siguranță. Înainte de a ieși pe apă, citește toate instrucțiunile și poartă ÎNTOTDEAUNA echipament de

protecție adecvat, precum și centura sau vesta de salvare atunci când navighezi. NU PILOTA NICIODATĂ

DUPĂ CE AI CONSUMAT ALCOOL.
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