
Tehnologie pentru
ambarcaţiuni în care
are încredere toată
lumea
Ambarcaţiunile WaveRunner 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

Motor puternic cu 4 cilindri, de mare

capacitate, de 1812 cm3

Pompă cu jet Hyper-Flow de înaltă

presiune

Sistem revoluţionar RiDE pentru un

control intuitiv

Cocă ş i punte NanoXcel® uşoare dar

ultra-puternice

Modul de turaţii reduse ş i control de la

distanţă, pentru o siguranţă crescută

Marşarier electronic cu sistem de

control al tracţiunii

Sisteme Electronic Cruise Assist

(asistarea electronică a vitezei de

croazieră) ş i mod No Wake (fără valuri)

Şa ultra-confortabilă Cruiser în două

tonuri de culoare pentru 3 pasageri

Platformă extinsă cu covoraşe Hydro-

Turf

Cârlig de tractare ş i treaptă de
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Motor puternic, de mare
randament, de 1812 cm3

Puterea livrată de motorul de mare

randament, de 1812 cm3, este absolut

incitantă, iar pompa cu jet Hyper-Flow, cu

elicea sa cu 3 pale, permite transformarea

acestei puteri într-o acceleraţie

electrizantă. Unitatea electronică de

injecţie (EFI) oferă cea mai lină livrare a

puterii şi o funcţionare e cientă şi

economică, chiar şi folosind combustibil

normal, fără plumb.

Tehnologie pe apă - presiunea
care vă pune în mişcare

Manevrabilitatea excepţională şi

performanţele captivante sunt marca

distinctivă a modelului VX Cruiser HO, iar

demarajul şi acceleraţia impresionante

sunt asigurate printr-o combinaţie între

admisia cu debit mare, pompa hidrojet de

înaltă presiune Hyper-Flow şi elicea din

oţel inoxidabil care se roteşte într-o

carcasă proiectată şi fabricată cu înaltă

precizie.

Noul sistem RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
- Marşarier cu sisteme
electronice de decelerare
intuitivă)

Noul sistem revoluţionar RiDE transformă

plăcerea condusului oferind încredere

oricărui pilot, indiferent de experienţa

acestuia. Nu trebuie decât să trageţi

maneta de acceleraţie către dreapta pentru

a vă deplasa înainte şi a accelera şi către

stânga pentru a încetini sau a vă deplasa în

marşarier. Da, este chiar atât de simplu!

Cocă şi punte uşoare
NanoXcel®

Coca hidrodinamică şi puntea sunt

construite din materialul unic NanoXcel®

patentat de Yamaha – cu aproximativ 25%

mai uşor decât un GRP convenţional –

permiţând modelului VX Cruiser HO

manevre extrem de agile, precum şi un

nivel optim al consumului de combustibil.

Designul cocii şi punţii sunt de ultimă

generaţie şi oferă spaţiu şi stabilitate

excepţionale, cu spaţii de depozitare

suplimentare şi confort la condus.

Sisteme electronice unice
pentru noi niveluri ale
controlului

Cele mai recente tehnologii Yamaha -

oferite în mod standard pe noua serie VX

- asigură noi bene cii şi avantaje

utilizatorului. Printre acestea se numără:

marşarierul electronic cu controlul

tracţiunii, asistarea vitezei de croazieră,

modul No Wake (fără valuri) şi sistemul

nostru de siguranţă inovator în domeniu cu

modul de turaţii reduse şi telecomandă.

Şa specială în două tonuri de
culoare, cu spaţiu de depozitare
protejat împotriva umezelii

Şaua ergonomică pentru două persoane,

cusută cu precizie, reprezintă o adevărată

inovaţie în domeniu. Perfectă pentru

sporturi şi călătorii cu până la 3 persoane,

aceasta asigură un nivel ridicat de confort

care vă oferă senzaţia că a fost proiectată

special pentru dvs. În plus, sub secţiunea din

spate există un spaţiu de depozitare extrem

de util.
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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 3.35 m
Lăţime 1.22 m
Înălţime 1.19 m
Greutate fără sarcină (kg) 348kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare 93.2Litri
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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