
Tehnologie pentru
ambarcațiuni în care
are încredere toată
lumea
Modelul WaveRunner se bucură astăzi de o reputație de

lider la nivel mondial în ceea ce privește  abilitatea și

performanțele, 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 ambarcațiune care să aibă

performanțe apropiate de cele înregistrate de modelele

noastre.

De la noul sistem revoluționar RiDE la noua cocă ușoară

NanoXcel și motoarele supra-alimentate în 4 timpi de

1812 cm³, designul inovator, tehnologia și proiectarea

ambarcațiunilor Yamaha sunt de ultimă generație.

Atenția pe care o acordăm detaliilor și calitatea  nisajelor

îți pun la dispoziție un pachet luxos, care combină

Scaun Cruiser pentru 3 persoane,

luxos, din 2 piese

Cruise Assist (asistare viteză de

croazieră), modul No Wake (fără valuri)

ș i asietă electronică

Sistem de direcţie unic, cu reglare a

înclinării în 4 paş i

Marşarier electronic cu sistem de

control al tracţiunii

Motor de mare randament, de 1812

cm3, cu sistem EFI

Sistemul revoluţionar RiDE™ - control

intuitiv

Primele instrumente cu ecran tactil

color din domeniu

Modul acționare, modul de turații

reduse ș i modul de siguranță

Sistemul Multi-Mount pentru

accesoriile tale

Treaptă adâncă ș i mânere duble
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Motor puternic, de mare
randament, de 1812 cm³

Puterea generată de motorul de 1812 cm³

de mare randament este uimitoare iar

pompa cu jet Hyper-Flow, cu elicea sa cu

3 pale, o transformă într-o accelerație cu

adevărat electrizantă. Unitatea

electronică de injecție (EFI) garantează că

puterea este generată constant, precum

și că motorul funcționează e cient și

economic, chiar dacă folosești combustibil

normal, fără plumb.

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

Noul sistem revoluționar RiDE transformă

plăcerea condusului, oferind încredere

oricărui pilot... indiferent de experiența

acestuia. Nu trebuie decât să tragi

maneta de accelerație spre dreapta

pentru a te deplasa înainte și a accelera

și spre stânga pentru a încetini sau

pentru a te deplasa în marșarier. Da, este

chiar atât de simplu!

Control electronic – o altă
revoluție în materie de condus

Sistemul nostru so sticat de control

electronic te va uimi cu funcțiile sale

inteligente. Utilizează sistemul Cruise-

Assist (asistare viteză de croazieră) pentru

a seta și menține viteze speci ce, modul No

Wake (fără valuri) cu 3 poziții pentru a

naviga cu ușurință în zone cu restricții de

viteză și marșarierul electronic cu TDE

(control direcțional al tracțiunii) pentru a

manevra ambarcațiunea cu ușurință la viteze

foarte reduse și pentru a ancora.

Primul ecran tactil color din
domeniu

Caracteristica ecranului tactil CONNEXT

cu diagonala de 4,3 inci este a șajul clar

pentru schimbătorul F-N-R, viteză, asietă

și starea sistemului RiDE, care conține

informații pentru diagnostic, dar asigură și

controlul tuturor sistemelor electronice.

Acesta poate   personalizat – de la

culoarea ecranului și aspect la selectarea

funcției controlate sau a șate.

Lux, confort, sistem de drenare
a suporturilor pentru picioare
și o reîmbarcare mult mai
ușoară

De la coloana de direcție cu înclinare

reglabilă în 4 pași până la scaunul luxos

pentru 3 persoane și de la eclisele

retractabile practice la platforma de mari

dimensiuni pentru înot, cu o treaptă mai

comodă, mai lată, mai adâncă și mai

confortabilă și cu mânere duble de

reîmbarcare, acest model FX Cruiser îți

oferă tot ce ai nevoie. La cele de mai sus

se adaugă și un sistem de drenare a apei

pentru suporturile pentru picioare, o

premieră în domeniu.

Spații de depozitare cu 30% mai
mari pentru aventuri și mai
palpitante

Am proiectat un spațiu de depozitare cu

acces ușor și cu 30% mai încăpător pentru

cele mai recente modele FX, ca să pornești

în aventuri mai îndelungate, în locuri mai

îndepărtate. Pretutindeni există soluții de

depozitare practice, inteligent integrate: un

torpedo foarte mare și rezistent la apă, un

spațiu generos de depozitare sub scaune, la

prova și etravă.
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Motor

Tip motor
4-cilindri;1.8 Liter High Output;4 timpi;DOHC;4-
supape

Compresor de supraalimentare -
Capacitate cilindrică 1,812cc
Alezaj X Cursă 86.0 mm x 78.0 mm
Compresie 11.0 : 1
Tip pompă 155 mm Axial Flow
Combustibil Benzina obişnuită, fără plumb
Sistemul de alimentare cu combustibil Injecţie electronică de benzină
Capacitate rezervor combustibil 70.0Litri
Capacitate ulei 5.3Litri

Dimensiuni

Lungime 3.56 m
Lăţime 1.27 m
Înălţime 1.23 m
Greutate fără sarcină (kg) 377kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare 125.5Litri
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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