
Tehnologie pentru
ambarcaţiuni în care
are încredere toată
lumea
Ambarcaţiunile WaveRunner se bucură astăzi de o

reputaţie mondială în ceea ce priveşte  abilitatea şi

performanţe complete. În plus, am fost întotdeauna

pionieri în dezvoltarea motoarelor ultra-e ciente în 4

timpi. Rezultatul? Nu există nicio altă ambarcaţiune care

să se apropie de performanţele noastre.

De la sistemul revoluţionar RiDE, până la carena uşoară

NanoXcel2® şi la motorul în 4 timpi supra-alimentat de

1812 cmc, 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

confortul pentru a oferi o experienţă desăvârşită atât

persoanelor care preferă plimbările cât şi celor care

Îmbrăcăminte de punte atractivă ș i

confortabilă pentru picioare

Torpedo accesibil, cu suport dublu

pentru pahare

Cârlig de tractare ș i treaptă de

reîmbarcare comodă

Două oglinzi mari, utile la tractare

Motor TR-1 puternic, cu 3 cilindri, de

1049 cm3

Pompă cu jet Hyper-Flow de înaltă

presiune

Sistem revoluţionar RiDE pentru un

control intuitiv

Cocă ș i punte din material compozit

SMC – ușor, stabil ș i rezistent

Marşarier electronic cu sistem de

control al tracţiunii

Consolă informațională cu indicatoare

LED multifuncționale

Scaun confortabil, cu două segmente,
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Motor TR-1 puternic, cu 3
cilindri, de 1049 cmc

Noul VX este propulsat de versiunea cu

randament ridicat a inovatorului nostru

motor cu 3 cilindri, TR-1 de 1049 cmc.

Acest grup propulsor compact şi uşor

dispune de o forţă considerabilă, furnizând

o acceleraţie dinamică şi putere maximă

remarcabilă, alături de economie şi

 abilitate. De asemenea, greutatea

redusă a acestui motor oferă

manevrabilitate, agilitate şi echilibru de

calitate superioară.

Pompa hidrojet HyperFlow
activează presiunea

Manevrabilitatea excepţională şi

performanţele captivante sunt elemente

distinctive ale seriei VX, iar demarajul şi

acceleraţia impresionante sunt asigurate

printr-o combinaţie între admisia cu debit

mare, pompa cu jet 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!

Concept de carenă rapid şi
stabil, realizat din material
compozit SMC

Materialul compozit SMC al Yamaha este

şi uşor şi rezistent, pentru o acceleraţi

rapidă, o viteză maximă ridicată şi

economie de combustibil bună. Aşadar,

este perfect pentru cel mai recent

concept de carenă şi caroserie VX, care

este lat (1,22 m) şi lung (3,35 m) - o

dimensiune şi o formă concepute să ofere

 abilitate şi manevrabilitate sigure în

orice condiţii.

Sisteme electronice unice
pentru noi niveluri ale
controlului

Cele mai recente sisteme electronice

Yamaha - oferite în mod standard pe noul

VX cu preţ foarte accesibil - oferă un

amestec uluitor de bene cii şi avantaje

pentru pilot. Acestea includ marşarier

electronic cu controlul tracţiunii - o dotare

a uimitorului sistem Ride - şi informaţii de

încredere despre motor şi pilotare,

furnizate pe a şajele clare şi uşor de citit

ale consolei.

Şa confortabilă, cu două
segmente, cu spaţiu de
depozitare uscat

Şaua cu 2 segmente proiectată ergonomic,

cusută cu precizie, reprezintă o adevărată

inovaţie. Perfectă pentru deplasarea cu până

la 3 persoane, nivelul său ridicat de confort

vă va face să vă simţiţi ca şi cum a fost

creată la comandă pentru a vi se potrivi. În

plus, sub şa există un spaţiu de depozitare

uscat extrem de util.
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Motor

Tip motor 3-cilindri;TR-1 High Output;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 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 3.5Litri

Dimensiuni

Lungime 3.35 m
Lăţime 1.22 m
Înălţime 1.19 m
Greutate fără sarcină (kg) 321kg

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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