
Alegerea  rească a
campionilor şi a
piloţilor de curse
profesionişti
Modelul SuperJet™ este arma preferată a numeroşi

campioni şi piloţi profesionişti de curse din întreaga lume.

Le permite să piloteze ca şi cum ambarcaţiunea ar   o

prelungire a propriului corp – motiv pentru care

SuperJet a ieşit întotdeauna atât de convingător în

evidenţă ... „Mult mai rapid şi mai stabil decât toate jet-

urile cu ghidon pe care le-am pilotat vreodată – îmi

inspiră o mare încredere când atac virajele.”

„Uimitor de agil, cu o aderenţă şi o tracţiune pe apă

incredibile – ştiu că pot câştiga cu el!”

„Uşor şi mai puţin obositor de pilotat – partea frontală

largă a cocii, designul inteligent, cu resort al ghidonului şi

excelenta poziţie de pilotare, aplecată înainte, fac o mare

diferenţă.”

Înaltă performanţă, 2 cilindri. Motor în

2 timpi

Cocă uşoară, cu  lă adâncă ş i secţiune

frontală largă

Pompă cu jet Hyper-Flow de 144 mm ş i

duză reglabilă

Elice din oţel inoxidabil, proiectată

pentru curse

Tijă de direcţie cu resort mai scurtă

Pompă a conductei de admisie ş i

poziţie a plăcii de imersie optimizate

Sincronizare controlată electronic a

aprinderii

Sistem automat de control al santinei

Combustie încărcată în buclă Yamaha

Sistem de protecţie împotriva

coroziunii

Platformă pentru picioare cu strat

rezistent la alunecare

De vânzare numai pentru circuit închis

SuperJet

www.yamaha-marine.eu



Motor în 2 timpi de înaltă
performanţă

Legendarul SuperJet este echipat cu un

motor Yamaha cu doi cilindri şi 701 cm3,

de înaltă performanţă. Două carburatoare

Mikuni® de 38 mm alimentează acest

motor puternic, de talie mondială, pentru

o reacţie excelentă a acceleraţiei în toată

gama de turaţii. Combustia cu încărcare în

buclă distribuie mai uniform amestecul

aer-combustibil pentru o mai bună

combustie, performanţă şi economie de

combustibil.

Cocă uşoară, cu  lă adâncă şi
secţiune frontală largă

Perfect echilibrată pentru a oferi

abilitatea de a vira strâns şi pentru a

maximiza vitezele sale fulgerătoare în

linie dreaptă, coca uşoară, cu  lă adâncă a

modelului SuperJet prezintă extensii de

bordaj. Poziţionate mult în faţă, acestea

cresc suprafaţa udă a cocii, permiţându-vă

să viraţi uşor şi conferind totodată un plus

de stabilitate modelului SuperJet.

Pompă a conductei de admisie şi
poziţie a plăcii de imersie
optimizate

Pentru sporirea stabilităţii dinamice şi

performanţele de viteză în linie dreaptă

având în vedere spaţiul limitat al cocii, placa

de imersie este poziţionată mult în spate,

lungind astfel suprafaţa a ată în contact cu

apa. Şi pompa este poziţionată mult în

spate, asigurând performanţe stabile ale

acesteia chiar şi în ape agitate.

Pompă cu jet Hyper-Flow şi
duză de direcţie reglabilă

Sistemul de propulsie cu pompa cu jet

Hyper-Flow de 144 mm al modelului

SuperJet este proiectat pentru a

maximiza debitul de apă pentru a asigura

performanţe înalte. Con guraţia pompei

SuperJet oferă o admisie excelentă a apei

şi o acceleraţie lipsită de bruscheţe.

Elice din oţel inoxidabil,
proiectată pentru curse

Elicea din oţel inoxidabil a modelului

SuperJet a fost dezvoltată pe baza

feedback-ului primit de la piloţii de curse.

Tehnologia analizei lichidelor a fost

utilizată pentru a realiza acest design

super-e cient, de înaltă performanţă – un

design faimos în întreaga lume pentru

nivelurile superioare de viteză şi

acceleraţie pe care le oferă.

Tijă de direcţie cu resort

Tija de direcţie şi ghidonul cu resort au fost

proiectate special pentru a asigura o poziţie

de pilotare ce vă permite să pro taţi la

maximum de SuperJet – o ambarcaţiune

construită pentru victorie. Rezultatul este

poziţia de pilotaj aplecată spre faţă, atât de

populară printre piloţii de curse

profesionişti, ce le conferă postura ideală

pentru competiţii.
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Motor

Tip motor 2-cilindri;2-timpi
Compresor de supraalimentare -
Capacitate cilindrică 701cc
Alezaj X Cursă 81.0 mm x 68.0 mm
Compresie 7.2 : 1
Tip pompă 144 mm Axial Flow
Combustibil Benzina obişnuită, fără plumb
Sistemul de alimentare cu combustibil Carburator Mikuni BN38 x 2 fără  otor
Capacitate rezervor combustibil 18.0Litri
Capacitate ulei -

Dimensiuni

Lungime 2.24 m
Lăţime 0.68 m
Înălţime 0.66 m
Greutate fără sarcină (kg) 139kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare -
Capacitate persoane 1 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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