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RUSH
Slunce, moře a zábava. Vyrazte na vodu.
Lidé, kteří rádi tráví čas na vodě a kteří milují
adrenalinové jízdy na ryze sportovním stroji,
ale i ti, kteří dávají přednost projížďkám na
klidné vodě, kdy se můžou kochat nádhernou
přírodou, prožijí tyto výjimečné okamžiky na
palubě vodního skútru WaveRunner. Protože
WaveRunner byl zkrátka stvořen pro vodu.
Tak neváhejte a vyrazte.
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Jako kouzelná vstupenka do světa
plného zábavy, kterou si můžete užít
na vodě s rodinou a přáteli, skutečně
nemá konkurenci. To platí rovněž o jeho
celosvětové proslulosti díky plynulému,
tichému a přitom vysokému výkonu
a jedinečné spolehlivosti.

Uspokojení z čirého dobrodružství. Vábení
vody. Zábava z jízdy plné výzev na originálním
stroji WaveRunner. Nejen to objevíte na
těchto stránkách.
Další informace najdete na webu
www.yamaha-motor.eu
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Dělejte vlny
Pocit, který se neomrzí

MAKE WAVES

Žádné jiné plavidlo vám nezprostředkuje
tak úchvatné zážitky jako vodní skútr
WaveRunner. Proč? Protože vznik úchvatné
řady modelů s předním postavením ve své
třídě si vyžádal dlouhá léta vývoje a oddanosti
technické inovaci. Každý detail technologie
a designu přináší pocit jednoty se strojem
a harmonii s vodou. Právě proto je jízda na
stroji WaveRunner tak naprosto odlišná
a jedinečná.

Výkon stvořený pro vodu
Vysoce výkonným srdcem každého stroje
WaveRunner jsou tiché, úsporné motory
Yamaha s hladkým chodem. Tyto motory jsou
od samého začátku určeny výhradně na vodu.
Jsou navrženy tak, aby podávaly bezchybný
výkon v náročném prostředí, a využívají
nejnovější technologie lodních motorů – to vše
pro potěšení a radost uživatele.

Inovace je naší doménou
Společnost Yamaha má v oboru výroby
vodních skútrů dobré renomé díky tomu, že
mnohokrát sehrála průkopnickou roli a jako
první uvedla četná pokroková řešení. Její
technické inovace jsou jednoduše úchvatné.
Od nejnovějších špičkových motorů TR-1
po revoluční exkluzivní systém RiDE®
s intuitivním ovládáním. Od praktičnosti
elektronického nastavení trimu po superlehký
a superpevný materiál trupu NanoXcel2. Ve
společnosti Yamaha jsou inovace svébytným
uměním.
Další informace naleznete na webu
www.yamaha-motor.eu
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RiDE – to je revoluce

Elektrické nastavení trimu

Materiál NanoXcel – lehký a pevný

– tak snadné!
Dokonalý pocit jistoty pro všechny jezdce bez
ohledu na jejich úroveň zkušeností. Zatažením za
páčku plynu na pravé rukojeti se můžete jednoduše
rozjet a zrychlovat, zatažením za páčku na levé
rukojeti zpomalovat nebo couvat. Je to opravdu tak
jednoduché!

Vysoce výkonný motor (HO) o objemu

Výjimečný elektronický systém trimu se dvěma
jednoduchými tlačítky u levé rukojeti umožňuje plné
nastavení za jízdy. Stačí stisknutím aktivovat trim,
když provádíte opravdu ostrou zatáčku, a pak trim
deaktivovat a vyrazit ze zatáčky plnou rychlostí.

Motor Super Vortex HO

1812 ccm
Tento lodní motor ohleduplný k životnímu prostředí
s nízkou spotřebou, objemem 1812 ccm a rozvodem
DOHC společnosti Yamaha je jednotkou s největším
zdvihovým objemem, která kdy byla montována do
sériového vodního skútru a která si získala renomé
svým vynikajícím výkonem a spolehlivostí. Pohání
modely GP1800R HO, VX Cruiser HO a FX HO.
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Materiál NanoXcel 2 – ještě lehčí
a pevnější

Trupy a paluby z materiálu NanoXcel® jsou lehké,
pevné a hladké díky patentované nanotechnologii,
při které vzniká neuvěřitelně silná vazba mezi
molekulami a jejímž výsledkem je 25% úspora
hmotnosti v porovnání s konvenčními materiály.

Materiál NanoXcel2® je o 18% lehčí než původní
materiál NanoXcel®, ale stejně tuhý a pevný. Ušetří
například 21 kg hmotnosti trupu nového modelu
FX Cruiser SVHO a umožňuje dosahovat prudšího
zrychlení, vyšší maximální rychlosti a větší úspory
paliva.

Vysoce výkonné ejektorové čerpadlo

Lehký motor TR-1

Super Vortex
Špičková přeplňovaná verze SVHO motoru
s objemem 1812 ccm v našich modelech nejvyšší
řady nabízí právě tak plynulý chod a spolehlivý
provoz, navíc však přináší o 20% vyšší výkon!
Seznamte se s tímto motorem ve všech našich
modelech FX SVHO a v modelu GP1800R SVO.

Vysoce výkonné ejektorové čerpadlo Super Vortex
je speciálně navrženo pro optimalizaci úžasného
výkonu motoru SVHO. Převádí jeho neuvěřitelný
hrubý výkon na okamžitou trakci na vodě.

Tento tříválcový motor s objemem 1049 ccm podává
výkon vyšší o 13% než původní motor TR-1, přitom
je ale pro dosažení vyšších maximálních rychlostí
a prudšího zrychlení o úžasných 40% menší a 20%
lehčí. Motor pohání všechny modely EX. Speciální
vysoce výkonná verze pohání modely VX Cruiser, VX
DeLuxe a nový model VX.
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Dělejte vlny

Dálkově ovládaný bezpečnostní

Pohodlná jízda začíná zde

Elektronické ovládání plynu

systém
Stisknutím tlačítka na vysílači dálkového ovládání se
zapíná režim nízkých otáček pro řízené manévrování.
Stisknutí druhého tlačítka vám zajistí bezpečí
a klid na duši. Vypíná totiž zapalování a zabraňuje
náhodnému nastartování nebo jízdě bez vašeho
svolení.

Nastavitelné řízení
Výhoda, která pomáhá jemně vyladit stroj podle
vlastního stylu jízdy. Některé modely jsou vybaveny
teleskopickým nastavením, jiné speciálním
systémem pro nastavení sklonu ve čtyřech krocích.
To vše přispívá k úžasnému zážitku se strojem
WaveRunner.
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Systém Quick Shift Trim System
(QSTS)

Bez ohledu na oblíbený styl jízdy na vodě pro vás
máme sedlo, které vám bude vyhovovat. Pohodlí
vám i spolujezdci zaručují luxusní sedla, podobná
sedačkám v kině, určená pro klidnou jízdu i sedla ve
sportovním provedení s neklouzavým povrchem.

Tento jedinečný systém je vybaven „inteligentními“
funkcemi – funkci Cruise-Assist použijete k nastavení
a udržení konkrétních rychlostí, režim No Wake
Mode k snadnému projíždění míst s dodržováním
nízké rychlosti a systém Reverse Traction Control
zabrání tomu, abyste při zpětném chodu měli příliš
vysoké otáčky.

Zaměření na záď

Přehledné moderní přístroje

Pro nadšence vodních sportů byl zvážen každý
detail, zejména na prostorné zádi, kde pevná
a široká stupátka, protiskluzové rohože Hydro-Turf®
a prakticky rozmístěná madla umožňují snadné
nalodění.

Pro uvolněnou jízdu je prioritou snadná čitelnost
údajů. Stroj WaveRunner je sděluje nejlepším
a nejstylovějším způsobem, s jakým se můžete
setkat, který doplňují prakticky umístěné ovladače
funkcí. Informují vás rovněž kompletní výstražné
systémy.

Pohodlná otočná rukojeť systému QSTS vám
nabídne ovládání s postupným překlikáváním mezi
pěti polohami trimu. Děláte právě opravdu ostrou
zatáčku, u toho otočíte rukojetí, nastavíte trim
dovnitř, a pak vyrazíte ze zatáčky plnou rychlostí tak,
že nastavíte trim ven.

Úložný prostor
Jezdci na strojích WaveRunner oceňují i praktické,
důmyslně navržené úložné prostory, proto na
většině modelů naleznete i prostorné vodotěsné
úložné přihrádky. Dokonale se hodí k uložení svačiny,
chlazených nápojů i tažných lan – a samozřejmě
slunečních brýlí.
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Další cenově dostupný
stroj Yamaha
– model EX Sport
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EX Sport
Náš inovativní model Yamaha EX Sport – pro uživatele požadující maximální
spolehlivost a ryzí zábavu na vodě v podobě hbitého, všestranného a snadno
ovladatelného stroje. Včetně dodatečných funkcí oproti běžnému modelu EX.
Řada EX byla zkonstruována za použití všech postupů zajišťujících spolehlivost
a technických novinek, kterými prosluly skútry Yamaha WaveRunner, ale
s nebývalou snahou oprostit se od zbytečných příkras, s cílem dosáhnout
pozoruhodné cenové dostupnosti. Model EX Sport je nepochybně jako stvořený
pro vodní sporty.

EX Sport

Má proslavený hladký chod a spolehlivý, ekonomický provoz a k tomu vše,
co potřebujete, abyste mohli být na vodě styloví – od přehledných přístrojů
poskytujících potřebné informace, přes mechanický zpětný chod, dvě zrcátka,
schůdek a madlo pro nastupování, až po vlečný hák a velkorysé úložné prostory.

Black with Azure Blue

Výkonný motor Yamaha TR-1 – tříválec
s objemem 1049 ccm

Proudové čerpadlo HyperFlow – vytváří
potřebný tlak

Multifunkční přístrojový panel LCD

Úložný prostor na přídi

Navzdory překvapivě nízké ceně je úchvatný
model EX Sport poháněn nejmodernější verzí
našeho průkopnického tříválcového motoru
Yamaha TR-1 o objemu 1049 ccm. Kompaktní
a lehký motor ukrývá nečekanou sílu a nabízí živé
zrychlení spolu s velkým výkonem při vysokých
otáčkách. Přitom se vyznačuje pověstnou
úsporností a spolehlivostí značky Yamaha.

Bezkonkurenční ovladatelnost a úchvatný výkon
byly dlouho typickými vlastnostmi vodních
skútrů Yamaha WaveRunner. Kombinace velkého
průtoku sání, vysokotlakého proudového
čerpadla Hyper-Flow a rotoru z nerezové oceli
zabudovaného v plášti vyrobeném s vysokou
přesností nabízí ve vodě okamžitý záběr
a zrychlení.

Nádherné multifunkční LCD přístroje
zakomponované do elegantního panelu kokpitu
jsou prvkem, který byste u takto cenově
dostupného vodního skútru nečekali. Na modelu
EX Sport je ale najdete. Nabízí přehledný
a dobře čitelný rychloměr a otáčkoměr i užitečné
informace o stavu paliva a provozních hodinách.

Rychlý přístup k nezbytnostem na vodě v úložném
prostoru na přídi.
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EX DeLuxe
– to nejlepší je
málokdy tak dostupné
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EX DeLuxe
Náš inovativní model Yamaha EX DeLuxe – pro uživatele požadující maximální
spolehlivost a ryzí zábavu na vodě v podobě hbitého, všestranného a snadno
ovladatelného stroje. Včetně dodatečných funkcí oproti běžnému modelu EX.
Řada EX byla zkonstruována za použití všech postupů zajišťujících spolehlivost
a technických novinek, kterými prosluly skútry Yamaha WaveRunner, ale
s nebývalou snahou oprostit se od zbytečných příkras, s cílem dosáhnout
mimořádné cenové dostupnosti. Proto je tento model DeLuxe, který představuje
vrchol nabídky řady EX, strojem opravdu nabitým funkcemi a mnoha hodnotnými
prvky!

EX DeLuxe

Mezi celou řadu jeho předností patří zejména naše revoluční technologie Ride®,
jednoduchý a intuitivní systém řízení, který už dokázal změnit jízdní zvyklosti
jezdců na vodě používajících naše modely nejvyšší řady.

Black with Lime Green

Výkonný motor TR-1 – tříválec o objemu
1049 ccm
Navzdory překvapivě nízké ceně je model
EX DeLuxe poháněn nejmodernější verzí našeho
inovativního tříválcového motoru Yamaha TR-1
o objemu 1049 ccm. Kompaktní a lehký motor
ukrývá nečekanou sílu a nabízí živé zrychlení
spolu s velkým výkonem při vysokých otáčkách.
Přitom se vyznačuje pověstnou úsporností
a spolehlivostí značky Yamaha.
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Systém RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics – zpětný
chod s intuitivním elektronickým
zpomalováním)
Revoluční systém RiDE® mění ovladatelnost
a přináší jistotu jezdcům s libovolnou úrovní
zkušeností. Zatažením za páčku na pravé rukojeti
se můžete jednoduše rozjet a zrychlovat,
zatažením za páčku na levé rukojeti zpomalovat
nebo couvat. A navíc s prémií v podobě systému
Reverse Traction Control je to opravdu tak
jednoduché!

Pohodlné sedlo až pro 3 osoby

Multifunkční přístrojový panel LCD

Ergonomicky tvarované, 2barevné a pečlivě
vyrobené sedlo je velmi bezpečné a pohodlné –
dokonale se hodí pro jízdu v jedné osobě
i pohodové vyjížďky až tří osob. Je skvělé pro
vzrušující jízdu a dokonale pohodlné, takže
budete mít dojem, že vám bylo vytvořené na
míru. Navíc je pod ním i velmi praktický vodotěsný
úložný prostor.

Nádherné multifunkční LCD přístroje
zakomponované do elegantního panelu kokpitu
jsou prvkem, který byste u takto cenově
dostupného vodního skútru nečekali. Na modelu
EX DeLuxe je ale najdete. Nabízí přehledný
a dobře čitelný rychloměr a otáčkoměr i užitečné
informace o stavu paliva a provozních hodinách.
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Úžasný model EXR
– rychlejší a
zábavnější
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EXR
Naše řada FX se po celém světě dočkává nejvyšších hodnocení jako řada vodních
skútrů se skvělým poměrem ceny a výkonu, proto jsme hrdí, že jako součást této
vzrušující řady nyní máme ještě rychlejší, ještě zábavnější model EXR.
Je to vysoce výkonný, sportovní stroj, který je všestranný a snadno ovladatelný.
Mezi celou řadu jeho jedinečných možností patří lehký, hbitý trup NanoXcel2
i naše revoluční technologie RiDE™, intuitivní a jednoduchý systém řízení, který už
dokázal změnit jízdní zvyklosti jezdců na vodě používajících naše modely nejvyšší
řady.
I když je tak cenově dostupný, DNA proudící v žilách modelu EXR je typická pro
stroje Yamaha – technické inovace, špičkové technologie a nejvyšší spolehlivost.

EXR

Lime Yellow with Azure Blue

Výkon vyšší o 10% – vysoce výkonný
motor TR-1 o objemu 1049 ccm

Lehký materiál trupu a paluby NanoXcel2

Nástavec čerpadla

Stylový multifunkční přístrojový panel
LCD

Všechny modely řady EX pohání náš inovativní
tříválcový motor – pozoruhodný Yamaha
TR-1 o objemu 1049 ccm, ale model EXR je
osazen nejnovější verzí HO (vysoký výkon) této
kompaktní, lehké jednotky, která přináší výkon
vyšší o 10%. Výsledek? Úctyhodná akcelerace
a skvělá maximální rychlost v kombinaci
s legendární hospodárností a spolehlivostí
motorů Yamaha.

V případě supersportovního modelu EXR jsme
pečlivě dbali o to, abychom zachovali skvělou
kombinaci uživatelsky přívětivého ovládání
a rovnováhy tak oblíbené u modelů EX, ale
současně jsem přepracovali trup a palubu
s využitím našeho nejnovějšího materiálu –
jedinečného lehkého, ale odolného NanoXcel2.
Díky tomu je náš model EXR ještě rychlejší a
hbitější. A jízda na něm ještě zábavnější.

Zcela nový model EXR se dodává s nástavcem
čerpadla pro ještě rychlejší reakce a sportovnější
jízdu.

Nádherné multifunkční LCD přístroje
zakomponované do elegantního panelu kokpitu
jsou prvkem, který byste u takto cenově
dostupného vodního skútru nečekali. Na modelu
EXR je ale najdete. Nabízí přehledný a dobře
čitelný rychloměr a otáčkoměr i užitečné
informace o stavu paliva a provozních hodinách.
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Z hlediska
všestrannosti
nemá konkurenci
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VX DeLuxe
Sportovní styl, vynikající výkon, mimořádná hospodárnost, nízké náklady na údržbu
a mnoho dalších skvělých funkcí – to vše způsobilo, že modely řady VX se staly
našimi nejžádanějšími vodními skútry. Jsou to však jejich univerzální a všestranné
schopnosti, které jim získaly tolik věrných zákazníků.
Model VX DeLuxe nabízí kromě motoru s neuvěřitelně plynulým chodem a celé
řady dalších „luxusních“ prvků, jež jsou součástí standardní výbavy, náš revoluční
systém řízení RiDE. Tento intuitivní, uživatelsky přívětivý systém přináší okamžitý
pocit jistoty i méně zkušeným jezdcům.

VX DeLuxe

Jednoduše řečeno, v současné době není na trhu jiný vodní skútr, který by
poskytoval takto mimořádný a zábavný zážitek z projížďky na vodě za stejně
dostupnou cenu.

Yacht Blue with Lime Yellow

Vysoce výkonný tříválcový motor TR-1
o objemu 1049 ccm
Model VX Deluxe je poháněn naším inovativním
vysoce výkonným tříválcovým motorem TR-1
o objemu 1049 ccm. Tento pozoruhodný
kompaktní a lehký motor ukrývá nečekanou sílu
a nabízí živé zrychlení spolu s velkým výkonem
při vysokých otáčkách. Přitom je úsporný
a spolehlivý. Nízká hmotnost motoru přispívá
rovněž k vynikající ovladatelnosti, hbitosti
a vyváženosti.
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Systém RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics – zpětný
chod s intuitivním elektronickým
zpomalováním)
Revoluční systém RiDE® mění ovladatelnost
a přináší jistotu jezdcům s libovolnou úrovní
zkušeností. Zatažením za páčku na pravé rukojeti
se můžete jednoduše rozjet a zrychlovat,
zatažením za páčku na levé rukojeti zpomalovat
nebo couvat. A navíc s prémií v podobě systému
Reverse Traction Control je to opravdu tak
jednoduché!

Multifunkční LCD přístroje a dvě velká
zrcátka

Rozšířená zadní plošina a vlečný hák

Nádherné multifunkční LCD přístroje
zakomponované do elegantního panelu kokpitu
jsou prvkem, který byste u takto cenově
dostupného vodního skútru nečekali. Nečekali
byste zřejmě ani velká integrovaná zpětná
zrcátka – model VX DeLuxe je ovšem má, takže
můžete sledovat, co se děje za vámi, což oceníte
při tažení wakeboardisty nebo lyžaře.

Model VX DeLuxe nepochybně osloví příznivce
vodních sportů díky svému pohodlnému
sedlu pro tři osoby, rozšířené zadní plošině
s hlubokým stupátkem pro snadné nastoupení
a silnému, praktickému vlečnému háku. Pohodlné
protiskluzové rohože Hydro-Turf® představují
další opravdové potěšení, na které se můžete
těšit po wakeboardingu, lyžování nebo plavání
s přáteli.
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Poznejte rozdíl s
modelem VX Limited
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VX Limited
Seznamte se s modelem VX Limited – výkonný motor s plynulým chodem,
revoluční systém řízení RiDE od společnosti Yamaha a celá řada dalších prvků
dohromady zajišťují stylový výkon a hospodárný provoz.
Modely VX se staly našimi nejžádanějšími vodními skútry. K tomu přispěla řada
technických a praktických funkcí, ale především jejich univerzální a všestranné
schopnosti, které jim získaly tolik věrných zákazníků.

VX Limited

Jednoduše řečeno, model VX Limited představuje v tomto sektoru prvotřídní
plavidlo – které přináší takto kvalitní a luxusní zážitek z projížďky na vodě za
podobně dostupnou cenu.

White

Vysoce výkonný tříválcový motor TR-1
o objemu 1049 ccm

Technologie na vodě – síla, která vás
uvede do pohybu

Dodatečné vytahovací úchytky

Modely speciální edice s tažným hákem

Model VX Limited je poháněn naším inovativním
vysoce výkonným tříválcovým motorem TR-1
o objemu 1049 ccm. Tento pozoruhodný
kompaktní a lehký motor ukrývá nečekanou sílu
a nabízí živé zrychlení spolu s velkým výkonem
při vysokých otáčkách. Přitom je úsporný
a spolehlivý. Nízká hmotnost motoru přispívá
rovněž k vynikající ovladatelnosti, hbitosti
a vyváženosti.

Typickými vlastnostmi modelu VX Limited
jsou bezkonkurenční ovladatelnost a úchvatný
výkon. Kombinace velkého průtoku sání,
vysokotlakého proudového čerpadla Hyper-Flow
a rotoru z nerezové oceli zabudovaného v plášti
vyrobeném s vysokou přesností mu umožňuje
dosahovat špičkového záběru a zrychlení.

VX Limited se dodává s celkem 4 vytahovacími
úchytkami.

Tažné oko umožňuje používat model VX Limited k
vodním sportům: je upevněno na zádi modelu VX
Limited hned pod sedadlem a příslušný tažný hák
představuje snadné místo připojení tažného lana.
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Neuvěřitelný výkon,
Úžasné funkce,
VX Cruiser HO
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VX Cruiser HO
VX Cruiser HO – náš prémiový model VX Cruiser. Výkonný motor s plynulým
chodem, revoluční systém řízení RiDE od společnosti Yamaha a celá řada dalších
prvků dohromady zajišťují stylový výkon a hospodárný provoz.
Modely VX se staly našimi nejžádanějšími vodními skútry. K tomu přispěla řada
technických a praktických funkcí, ale především jejich univerzální a všestranné
schopnosti, které jim získaly tolik věrných zákazníků.

Yacht Blue with Azure Blue

Vysoce výkonný motor o objemu
1812 ccm
Vysoce výkonný motor s velkým objemem
1812 ccm přenáší strhující výkon a proudové
čerpadlo Hyper-Flow s rotorem se třemi
lopatkami tento výkon převádí na elektrizující
zrychlení. Elektronické vstřikování paliva (EFI)
zajišťuje maximálně plynulý přenos výkonu
a úsporný a hospodárný provoz (dokonce i na
běžné bezolovnaté palivo).
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Systém RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics – zpětný
chod s intuitivním elektronickým
zpomalováním)
Revoluční systém RiDE posouvá vaše potěšení
z jízdy na novou úroveň a přináší pocit jistoty
všem jezdcům s libovolnou úrovní zkušeností.
Zatažením za páčku plynu na pravé rukojeti se
můžete jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením
za páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo
couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

Lehký trup a paluba NanoXcel®

Režim Cruise Assist / No Wake

Hydrodynamicky tvarovaný trup a paluba jsou
vyrobeny z jedinečného materiálu NanoXcel®
společnosti Yamaha. Protože je tento materiál
přibližně o 25% lehčí než běžný GRP, nabízí
model VX Cruiser HO výjimečnou ovladatelnost
a optimální spotřebu paliva. Design trupu
a paluby jsou také nejnovější generace a nabízí
prostor a stabilitu, větší úložný prostor a ještě
větší pohodlí při jízdě.

Najděte ideální rychlost pro tažení a snadno
projíždějte oblasti „s nízkou rychlostí“.

VX Cruiser HO

Jednoduše řečeno, model VX Cruiser HO představuje v tomto sektoru prvotřídní
plavidlo – a je jediný, který přináší takto kvalitní a luxusní zážitek z projížďky na
vodě za podobně dostupnou cenu.
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Tento model FX vám
ukáže nové obzory
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FX Cruiser HO
Model FX Cruiser HO vám nabízí další skok vpřed v oblasti luxusu a výkonu. Různá
vylepšení jsou tu pro vaše potěšení a zpříjemnění času stráveného na vodě.
Užijte si výkon vysoce výkonného motoru o objemu 1812 ccm, kdy objevujete
snadné ovládání trupu štíhlé konstrukce, intuitivní řízení pomocí revolučního
nového systému RiDE i jisté ovládání a stabilitu lehkého trupu NanoXcel.

Silver with Carbon

Vysoce výkonný motor o objemu
1812 ccm
Vysoce výkonný motor s velkým objemem
1812 ccm přenáší strhující výkon a proudové
čerpadlo Hyper-Flow s rotorem se třemi
lopatkami tento výkon převádí na elektrizující
zrychlení. Elektronické vstřikování paliva (EFI)
zajišťuje maximálně plynulý přenos výkonu
a úsporný a hospodárný provoz (dokonce i na
běžné bezolovnaté palivo).

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_CZ_CZ.indd 21

Systém RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics – zpětný
chod s intuitivním elektronickým
zpomalováním)
Revoluční systém RiDE posouvá vaše potěšení
z jízdy na novou úroveň a přináší pocit jistoty
všem jezdcům s libovolnou úrovní zkušeností.
Zatažením za páčku plynu na pravé rukojeti se
můžete jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením
za páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo
couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

O 30 % větší úložný prostor pro ještě
větší dobrodružství

Výsuvný kotvicí úchyt

V našich modelech řady FX jsme zjednodušili
přístup k úložnému prostoru a zvětšili jej o 30%,
takže můžete být na svých dobrodružných
výpravách delší dobu a vydat se dále. K dispozici
jsou chytře integrovaná a praktická úložná řešení
po celém stroji: obří vodotěsná přihrádka, štědrý
úložný prostor pod sedadly, na přídi i na zádi.

Tento model FX Cruiser HO se dodává se 2
užitečnými výsuvnými kotvicími úchyty.

FX Cruiser HO

Funkce dále zahrnují pozoruhodné elektronické ovládání plynu a nastavení
trimu, systém Reverse Traction Control (regulaci otáček při zpětném chodu),
bezpečnostní systém i řadu funkcí, jako jsou prodloužená záďová plošina,
nastavitelné řízení, sedlo v provedení Cruiser pro tři osoby nebo výsuvné kotvicí
úchyty. Vítejte ve světě plném úchvatných zážitků na vodě.

28-01-2020 09:00

Design, který
nabije všechny vaše
dobrodružné cesty
napětím
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FX SVHO
Udělejte si radost tím, že s tímto skútrem směle pokoříte vlny, nebo objevte
jeho pohodovější tvář, kdy se z něho stane ten nejladnější a nejvýkonnější
dopravní prostředek pro tři osoby, jaký si můžete přát, připravený na úchvatná
dobrodružství v luxusu a pohodlí.
Přeplňovaný motor SVHO a lehký trup a paluba NanoXcel2 tvoří dokonalé duo –
úžasný výkon se stabilním, snadným ovládáním pro úžasně pohodlnou jízdu.

FX SVHO

Špičkové technologie a inovace – model FX SVHI se dodává s revolučním
intuitivním systémem řízení RiDE, elektronickým nastavením trimu
a elektronickým zpětným chodem, funkcí Cruise-Assist a bezpečnostním režimem.

Black

Přeplňovaný motor o objemu 1812 ccm

První barevný dotykový displej v odvětví

Pohodlí, odvodňování prostoru pro nohy
a snadnější nalodění

Systém montáže příslušenství MultiMount

Tento úžasný motor SVHO (vysoce výkonný
motor Super Vortex) je zkonstruován z odolných
materiálů, poskytuje plynulý a pružný výkon
a je vybaven vysoce účinnými systémy chlazení
a vzduchového sání. Velké proudové čerpadlo
Hyper-Flow převádí tento výkon na elektrizující
zrychlení, elektronické vstřikování paliva (EFI)
zajišťuje plynulý a efektivní přenos výkonu.

Mezi funkce tohoto stylového 4,3palcového
barevného dotykového displeje patří jasná
indikace poloh F-N-R, rychlosti a stavu systémů
trim a RiDE, zobrazování diagnostických informací
a ovládání všech elektronických systémů. Můžete
si jej také plně přizpůsobit – od barvy a rozvržení
displeje po výběr zobrazených a ovládaných
funkcí.

Model FX opravdu nabízí větší pohodlí. Obsahuje
systém řízení s nastavením polohy, sedlo pro
tři osoby, velkou plošinu pro plavání s hlouběji
vykrojeným širším stupátkem a dvojici madel
pro nalodění. A navíc první systém odvodňování
prostoru pro nohy v odvětví.

Chcete mít možnost vzít si s sebou vybrané
příslušenství na celodenní výlet na vodě? Díky
systému montáže Multi-Mount si můžete vzít
třeba reproduktory, jednotku GPS nebo sonar
na hledání ryb, případně Go-Pro nebo hrnek
s kávou – to všechno bezpečně upevníte na skvěle
vypadající palubu modelu FX.
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Vaše vstupenka do
světa expresních
vyjížděk
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FX Cruiser SVHO
Všestranné schopnosti našeho modelu FX Cruiser SVHO, špičkového vodního
skútru WaveRunner, jsou ohromující. Jedná se o neuvěřitelně pohodlný rychlý stroj
pro vyjížďky na dlouhé vzdálenosti, který překypuje praktickými inovacemi a nabízí
pohodlné a široké sedlo v provedení Cruiser pro tři osoby. Pak přidáte plyn...
a stane se z něj sportovní skútr, který hravě zvládne i extrémní kousky.

Silver with Torch Red

Vysoce výkonný přeplňovaný motor SVHO, paluba v elegantním stylu a trup
vyrobený z lehkého materiálu NanoXcel2 poskytují úžasný výkon a současně
stabilní a pružné ovládání doplněné naším revolučním systémem řízení RiDE™.

FX Cruiser SVHO®

Plně elektronický systém ovládání s funkcí Cruise-Assist, režim No-Wake se
třemi polohami, elektronický zpětný chod, TDE (ovládání tahu se směrovými
vylepšeními) – a tím seznam prvků zdaleka nekončí.

Azure Blue with Lime Yellow

Přeplňovaný motor o objemu 1812 ccm

Elektronický systém trimu umožňuje
řazení za jízdy

Ovládací systém řízení

Jedinečný jednoduše použitelný systém
zabezpečení

Tento úžasný motor SVHO (vysoce výkonný
motor Super Vortex) je zkonstruován z odolných
materiálů, poskytuje plynulý a pružný výkon
a je vybaven vysoce účinnými systémy chlazení
a vzduchového sání. Velké proudové čerpadlo
Hyper-Flow převádí tento výkon na elektrizující
zrychlení, elektronické vstřikování paliva (EFI)
zajišťuje plynulý a efektivní přenos výkonu.

Tento výjimečný systém nabízí úplnou kontrolu
polohy trimu za jízdy. Pomocí dvou tlačítek na
levé rukojeti můžete jednoduše aktivovat trim,
prudce zatočit a pak ho zase deaktivovat a vyrazit
plnou rychlostí. Další funkcí nového stylového
barevného displeje CONNEXT je jasná signalizace
polohy trimu za jízdy.

Tato nejnovější generace našeho dobře známého
systému režim „L“ umožňuje kromě nastavení
rychlostního limitu definovat i křivku akcelerace,
což se skvěle hodí k vlečení atrakcí nebo
wakeboardů. Začátečníkům také může nastavit
nižší rychlost. Pří delších jízdách zase můžete
nastavit rovnoměrnou rychlost, abyste dosáhli co
nejnižší spotřeby paliva.

Tento nový inovativní systém nevyžaduje
samostatný dálkový ovladač – stačí použít PIN
kód k nastavení a deaktivaci zabezpečení a režimů
řízení pomocí pohodlného přepínače a dotknout
se barevného displeje CONNEXT.
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Dobývání vody je teď
ještě jednodušší…
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GP1800R HO
Model GP1800R HO je přesvědčivou kombinací sportovního výkonu i možností
pro vyjížďky. Byl speciálně navržen tak, aby přinášel výhody mnoha technických
vymožeností. Je opatřen odpovídajícím vzhledem s agresivními barvami a grafikou,
a přitom přináší nepřekonatelnou hodnotu.
Ale teď nabízí ještě více – novou horní sací mřížku a řídicí plotnu podle
závodních strojů, které společně dále zlepšují ovladatelnost, zatáčení a zrychlení
v rozbouřených vodách.

GP1800R HO

Prohlédněte si také další skvělé vlastnosti, které byste obvykle hledali pouze
u prémiových modelů: například trup a palubu z materiálu NanoXcel2 a náš
revoluční systém řízení RiDE. Představuje skutečný přelom. Je naprosto intuitivní
a okamžitě přináší jistotu všem jezdcům.

Black with Carbon

Vysoce výkonný motor o objemu
1812 ccm, čtyřválcový, 16ventilový
s DOHC
Náš vysoce výkonný čtyřválcový motor DOHC
o objemu 1,8 litru (což je nejvyšší zdvihový objem
v tomto tržním segmentu) je díky průběžnému
programu inovací a zdokonalování výrobků
mimořádně kompaktní. Výsledkem je ohromující
výkon a zrychlení i obrovský točivý moment,
současně však hospodárnost a nízké množství
emisí.

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_CZ_CZ.indd 27

Trup z materiálu NanoXcel2. Maximální
pevnost – minimální hmotnost

Sedlo navržené v závodním stylu –
pohodlí a ovladatelnost

Rozšířená zadní plošina a vlečný hák

Materiál NanoXcel2, který se podařilo vyvinout
díky unikátním materiálovým technologiím
používaným společností Yamaha, je ještě o celých
18% lehčí než náš revoluční původní materiál
NanoXcel, přesto však stejně tuhý a pevný.
Konstrukce trupu modelu GP 1800R HO proto
umožňuje fantastické zrychlení, vyšší maximální
rychlost i lepší hospodárnost a následně
dosahování těch nejpůsobivějších sportovních
výkonů.

Když si poprvé s modelem GP1800R HO vyjedete,
objevíte pohodlí ergonomického dvoubarevného
sedla s neklouzavým povrchem. Při zrychlení a
v zatáčkách přispějí vaší stabilitě zvýšené části
s oporou, takže pro vás bude sebevědomé
ovládání naprosto přirozené. To znamená, že
můžete jezdit déle a užívat si vodu zas a znovu.

Model GP1800R HO nepochybně osloví příznivce
vodních sportů díky svému pohodlnému sedlu
pro tři osoby, rozšířené zadní plošině s velkým
stupátkem s měkčeným povrchem pro snadné
nastoupení a praktickému robustnímu vlečnému
háku. Pohodlné protiskluzové rohože Hydro-Turf
představují další opravdové potěšení, na které se
můžete těšit po wakeboardingu, lyžování nebo
plavání s přáteli.
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Náš nový úchvatný
model GP 1800R SVHO
– špičkový výkon
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GP1800R SVHO
Po mnoho let si naše modely GP získávaly mezi opravdovými závodníky po celém
světě mimořádně dobrou pověst. Odkaz pokračuje v podobě našeho vysoce
výkonného modelu – GP1800R SVHO.
Tento model je odpovědí na modlitby všech nadšenců do výkonných skútrů. Je
to nádherný, ovladatelný a nesmírně výkonný stroj se silným, obratným trupem a
spoustou inovativních prvků, díky kterým tvoří zcela novou třídu.

Lime Yellow

GP1800R SVHO

Ale teď nabízí ještě více s horní sací mřížkou a řídicí plotnou podle závodních
strojů, které společně dále zlepšují ovladatelnost, zatáčení a zrychlení
v rozbouřených vodách.

Azure Blue

Vysoce výkonný přeplňovaný motor
Super Vortex o objemu 1812 ccm
Tento úžasný motor je zkonstruován z odolných
materiálů, poskytuje plynulý a pružný výkon
a je vybaven vysoce účinnými systémy chlazení
a vzduchového sání. 160mm proudové čerpadlo
Hyper-Flow převádí tento výkon na elektrizující
zrychlení, elektronické vstřikování paliva (EFI)
zajišťuje mimořádně plynulý a efektivní přenos
výkonu.
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Systém RiDE (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics – zpětný
chod s intuitivním elektronickým
zpomalováním)
Revoluční systém RiDE posouvá vaše potěšení
z jízdy na novou úroveň a přináší pocit jistoty
všem jezdcům s libovolnou úrovní zkušeností.
Zatažením za páčku plynu na pravé rukojeti se
můžete jednoduše rozjet a zrychlovat, zatažením
za páčku na levé rukojeti zpomalovat nebo
couvat. Ano, je to opravdu tak jednoduché!

Sportovní odkaz, který je vidět

Elektronické nastavení trimu a přehledné,
stylové přístroje

Tahání lyžařů a vybavení pro vodní sporty za
modelem GP 1800R SVHO je skvělá zábava.
Disponuje totiž silným kotevním okem a párem
velkých integrovaných zpětných zrcátek, velmi
pohodlnými rohožemi Hydro-Turf a měkčeným
schůdkem pro snadné nalodění. Teď nabízí ještě
více – novou horní sací mřížku a řídicí plotnu
podle závodních strojů, které zlepšují záběr na
vodě a tažení je tak jednodušší a přesnější.

Elektronický systém trimu se dvěma
jednoduchými tlačítky u levé rukojeti umožňuje
plné nastavení polohy trimu za jízdy. Stačí
stisknutím aktivovat trim, když provádíte opravdu
ostrou zatáčku, a pak trim deaktivovat a vyrazit ze
zatáčky plnou rychlostí. Elegantní přístroje mají
přehledné indikátory pro trim, systém RiDE a pro
řazení F-N-R (Vpřed-Neutrál-Vzad).
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Legenda – ale jen pro
závodní využití!
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SuperJet
Dokonalý soulad jezdce a legendárního stroje. Splynutí se strojem a s vodou. Tak
se vyhrávají závody.
Závodní dvoutaktní motor s působivým výkonem a zrychlením je zasazen do
elegantního, velmi lehkého trupu. Pro stroj SuperJet je charakteristická špičková
hbitost a ovládání společně se schopností trumfnout soupeře hlubším ponorem
a možností prudšího projíždění zatáček.

SuperJet™
SuperJet

Jedinečný ergonomický design, doplněný o odpružený sloupek řízení a řídítka,
přivádí řidiče zcela přirozeně do pohodlného předklonu, který je ideální
pro závodní jízdu. Váš SuperJet je připraven a čeká na vás. Mějte však prosím na
paměti, že je určen jen pro uzavřené tratě a závodní využití.

White with Blue

Vysoce výkonný dvoutaktní motor

Optimalizované čerpadlo přívodního
potrubí a poloha řídicí plotny

Proudové čerpadlo Hyper-Flow a
nastavitelná řídicí tryska

Nerezový rotor vyvinutý pro závody

Legendární SuperJet je poháněn vysoce
výkonným dvouválcovým motorem Yamaha
o objemu 701 ccm. Tento motor světové úrovně
zásobují dva 38mm karburátory Mikuni®, které
poskytují vynikající odezvu plynu napříč celým
spektrem otáček. Uzavřené spalování paliva
rovnoměrněji rozvádí směs paliva a vzduchu, čímž
zajišťuje lepší spalování, výkon a spotřebu paliva.

Pro zvýšení dynamické stability a výkonu na
rovných úsecích v rámci omezeného prostoru
trupu byla řídicí plotna umístěna dále dozadu, aby
se efektivně prodloužila čára ponoru. Čerpadlo
je umístěno na zádi, čímž zajišťuje stabilní výkon i
v rozbouřené vodě.

Pohonný systém stroje SuperJet se 144mm
proudovým čerpadlem Hyper-Flow je
zkonstruován pro maximalizaci proudu vody
a vysoký výkon. Konfigurace čerpadla SuperJet
poskytuje vynikající okamžité a plynulé zrychlení.

Rotor z nerezové oceli byl navržen na základě
připomínek závodníků. Pro jeho vysoce účinný
a výkonný design byla použita technologie
analýzy tekutin. Tento světoznámý design
napomáhá výborné akceleraci a vysoké maximální
rychlosti.

The action pictures are intended to show race conditions, so the rider is wearing a helmet.
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Technické údaje
EX Sport

EX DeLuxe

EXR

VX DeLuxe

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné barvy

Černá s azurově modrou

Černá s limetkově zelenou

Limetkově žlutá s azurově modrou

Námořní modrá s limetkově žlutou

1–3 osoby

1–3 osoby

1–3 osoby

1–3 osoby

Délka (m)

3,14

3,14

3,14

3,35

Šířka (m)

1,13

1,13

1,13

1,22

Výška (m)

1,15

1,15

1,15

1,19

Hmotnost bez provozních náplní (kg)

265

272

245

301

Objem palivové nádrže (l)

50

50

50

70

Rezervní palivová nádrž (l)

-

-

-

-

Celkový úložný prostor (l)

29

29

29

93,2

-

-

•

-

Počet osob

Ultra lehký trup NanoXcel®2
Ultra lehká paluba NanoXcel®2
Ultra lehký trup NanoXcel®

•
-

-

-

•

•

-

Ultra lehká paluba NanoXcel®
Materiál SMC – Sheet Molded Compound

•
•
-

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU
1049 ccm

1049 ccm

1 049 ccm

1 049 ccm

Typ motoru

Zdvihový objem

Tříválcový čtyřtaktní lodní motor Yamaha TR-1

Tříválcový čtyřtaktní lodní motor Yamaha TR-1

Tříválcový čtyřtaktní lodní motor Yamaha TR-1 s
vysokým výkonem

Tříválcový čtyřtaktní lodní motor Yamaha TR-1 s
vysokým výkonem

Typ čerpadla

Vysokotlaké 144 mm

Vysokotlaké 144 mm

Vysokotlaké 144 mm

Vysokotlaké 155 mm

Doporučený typ paliva

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín

FUNKCE
RiDETM od společnosti Yamaha
Zpětný chod

-

•

•

•

Mechanické řazení

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

Systém trimu

-

-

-

-

Nastavení řízení

-

-

-

•

Vzdálený vysílač pro zabezpečení / režim nízkých otáček

-

-

-

Dotyková obrazovka Connext se zabezpečením a
ovládáním pohonu

-

-

-

-

Režim Cruise Assist / No WakeTM

-

-

-

•

Tlačítka rychlého přístupu (ztišení alarmu / posouvání
nabídky)

-

-

-

-

Sedlo

-

-

-

2dílné

Vodotěsné úložiště

-

-

-

•

Záďové úložiště pro rychlý přístup

-

-

-

-

Výsuvné kotvicí úchyty

-

-

-

-

Dvojitá zrcátka

•

•

•

•

Úložná schránka

•

•

•

S dvojitým držákem nápojů

Držák na nápoje na palubní desce

-

-

-

-

Stupátko pro snadné nalodění

•

•

•

•

Výpustě pro nohy

-

-

-

-

Sada omezeného příslušenství

-

-

-

-

Systém montáže Multi-Mount

-

-

-

-

Palubní rohože ve dvou odstínech

•

•

•

•

Tažný hák

•

•

•

•

Automatická kontroly dna lodi

•

•

•

•

1 Hmotnost bez provozních náplní a úložiště nezahrnují sadu omezeného příslušenství.
* Společnost Yamaha si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez předchozího upozornění. Technické údaje a měření jsou odhady a mohou se lišit.
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VX Limited

VX Cruiser HO

FX Cruiser HO

FX SVHO

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné barvy
Počet osob

Bílá

Námořní modrá s azurově modrou

Stříbrná s karbonem

Černá

1–3 osoby

1–3 osoby

1–3 osoby

1–3 osoby
3,58

Délka (m)

3,35

3,35

3,58

Šířka (m)

1,22

1,22

1,27

1,27

Výška (m)

1,19

1,19

1,23

1,23

Hmotnost bez provozních náplní (kg)

303

348

380

371

Objem palivové nádrže (l)

70

70

70

70

Rezervní palivová nádrž (l)

-

-

-

-

Celkový úložný prostor (l)

93,2

93,2

166,7

166,7

-

-

-

•

Ultra lehký trup NanoXcel®2
Ultra lehká paluba NanoXcel®2
Ultra lehký trup NanoXcel®

•

•

•

-

Ultra lehká paluba NanoXcel®

•

•

•

•

Materiál SMC – Sheet Molded Compound

-

-

-

-

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU
1 049 ccm

1 812 ccm

1 812 ccm

1 812 ccm

Typ motoru

Zdvihový objem

Tříválcový čtyřtaktní lodní motor Yamaha TR-1 s
vysokým výkonem

Tříválcový čtyřtaktní, 1,8litrový lodní motor
Yamaha s vysokým výkonem

Tříválcový čtyřtaktní, 1,8litrový lodní motor
Yamaha s vysokým výkonem

Přeplňovaný čtyřválcový čtyřtaktní lodní motor
Yamaha Super Vortex s vysokým výkonem

Typ čerpadla

Vysokotlaké 155 mm

Vysokotlaké 155 mm

Vysokotlaké 155 mm

Vysokotlaké 160 mm

Doporučený typ paliva

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín 98 oktanů

FUNKCE
RiDETM od společnosti Yamaha
Zpětný chod

•

•

•

•

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

Systém trimu

-

-

Elektrický

Elektrický

Nastavení řízení

-

-

Náklon

Náklon

Vzdálený vysílač pro zabezpečení / režim nízkých otáček

•

•

-

-

Dotyková obrazovka Connext se zabezpečením a
ovládáním pohonu

-

-

•

•

Režim Cruise Assist / No WakeTM

•

•

•

•

Tlačítka rychlého přístupu (ztišení alarmu / posouvání
nabídky)

-

-

•

•
2dílné

2dílné Cruiser

2dílné Cruiser

2dílné Cruiser

Vodotěsné úložiště

Sedlo

•

•

•

•

Záďové úložiště pro rychlý přístup

-

-

•

•

Výsuvné kotvicí úchyty

-

-

• (2)

-

Dvojitá zrcátka

•

•

•

•

Úložná schránka

Vodotěsná

S dvojitým držákem nápojů

S dvojitým držákem nápojů

Vodotěsná

Držák na nápoje na palubní desce

-

-

•

•

Stupátko pro snadné nalodění

•

•

• (vylepšeno)

• (vylepšeno)

•

•

Výpustě pro nohy

-

-

Sada omezeného příslušenství

-

-

Systém montáže Multi-Mount

-

-

• 1 základna

• 1 základna a rozšíření na nápoje

Palubní rohože ve dvou odstínech

•

•

Vyrobeno na míru

Vyrobeno na míru

Tažný hák

•

•

•

•

Automatická kontroly dna lodi

•

•

•

•
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Technické údaje
FX Cruiser SVHO

GP1800R HO

GP1800R SVHO

SuperJet

Azurově modrá s limetkově žlutou nebo stříbrná s
ohnivě červenou

Černá s karbonem

Azurově modrá nebo limetkově žlutá

Bílá s modrou
1 osoba

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné barvy

1–3 osoby

1–3 osoby

1–3 osoby

Délka (m)

Počet osob

3,58

3,35

3,35

2,24

Šířka (m)

1,27

1,22

1,22

0,68

Výška (m)

1,23

1,19

1,19

0,66

Hmotnost bez provozních náplní (kg)

372

335

349

139

Objem palivové nádrže (l)

70

70

70

18

Rezervní palivová nádrž (l)

-

-

-

5,5

Celkový úložný prostor (l)

166,7

93,2

93,2

-

•

•

•

-

Ultra lehký trup NanoXcel®2
Ultra lehká paluba NanoXcel®2

•

Ultra lehký trup NanoXcel®

-

-

Ultra lehká paluba NanoXcel®

•

•

Materiál SMC – Sheet Molded Compound

-

-

-

-

-

•

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU
Zdvihový objem
Typ motoru
Typ čerpadla
Doporučený typ paliva

1 812 ccm

1 812 ccm

1 812 ccm

701 ccm

Přeplňovaný čtyřválcový čtyřtaktní lodní motor
Yamaha Super Vortex s vysokým výkonem

Tříválcový čtyřtaktní, 1,8litrový lodní motor
Yamaha s vysokým výkonem

Přeplňovaný čtyřválcový čtyřtaktní lodní motor
Yamaha Super Vortex s vysokým výkonem

Dvouválcový dvoutaktní lodní motor Yamaha

Vysokotlaké 160 mm

Vysokotlaké 155 mm

Vysokotlaké 160 mm

144 mm

Bezolovnatý benzín 98 oktanů

Bezolovnatý benzín

Bezolovnatý benzín 98 oktanů

Bezolovnatý benzín
-

FUNKCE
•

•

•

Zpětný chod

RiDETM od společnosti Yamaha

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

v RiDETM s ovládáním trakce

-

Systém trimu

Elektrický

Elektrický

Elektrický

-

Náklon

-

-

-

Vzdálený vysílač pro zabezpečení / režim nízkých otáček

Nastavení řízení

-

•

• (Dvojitá dálková ovládání)

-

Dotyková obrazovka Connext se zabezpečením a
ovládáním pohonu

•

-

-

-

Režim Cruise Assist / No WakeTM

•

-

-

-

Tlačítka rychlého přístupu (ztišení alarmu / posouvání
nabídky)

•

-

-

-

2dílné Cruiser

Závody inspirované dvoudílné

Závody inspirované dvoudílné

-

•

•

•

-

Sedlo
Vodotěsné úložiště
Záďové úložiště pro rychlý přístup
Výsuvné kotvicí úchyty

•

-

-

-

• (2)

-

-

-

Dvojitá zrcátka

•

•

•

-

Úložná schránka

Vodotěsná

S dvojitým držákem nápojů

S dvojitým držákem nápojů

-

Držák na nápoje na palubní desce
Stupátko pro snadné nalodění
Výpustě pro nohy

•

-

-

-

• (vylepšeno)

•

•

-

•

-

-

-

Sada omezeného příslušenství
Systém montáže Multi-Mount
Palubní rohože ve dvou odstínech

• 1 základna a rozšíření na nápoje

-

-

-

Vyrobeno na míru

Vyrobeno na míru

Vyrobeno na míru

-

Tažný hák

•

•

•

-

Automatická kontroly dna lodi

•

•

•

•

1 Hmotnost bez provozních náplní a úložiště nezahrnují sadu omezeného příslušenství.
* Společnost Yamaha si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez předchozího upozornění. Technické údaje a měření jsou odhady a mohou se lišit.
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Bavte se ještě o trochu víc
Přístup společnosti Yamaha k našemu
značkovému sportovnímu vybavení a vybavení
pro volný čas, hračkám a příslušenství, byl
vždy stejný. Než dovolíme, aby cokoliv neslo
tento název, musí se to prokázat jako dobře
navržený, odolný a spolehlivý produkt, stejně
jako naše špičkové poháněné produkty. Takže
si můžete být jistí, že zde uvedené nejnovější
řady oblečení a sportovního vybavení Yamaha
byly velmi pečlivě vybírány, aby přidaly novou
dimenzi do vašich zábavných dní.
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TAŽNÉ VYBAVENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KŘÍDLOVÁ TRUBICE 1P, ČERVENÁ
N18-GMP16-C0-00

KŘÍDLOVÁ TRUBICE 1P, MODRÁ
N18-GN016-E0-00

ZÁBAVNÁ TRUBICE 1P, ČERVENÁ
N18-GN012-C0-00

ZÁBAVNÁ TRUBICE 1P, MODRÁ
N18-GN012-E0-00

BODYBOARD ČERVENÁ
N18-GN021-C0-00

BODYBOARD MODRÁ
N18-GN021-E0-00

PALUBNÍ TRUBICE 2P ČERVENÁ
N18-GN014-C0-00

PALUBNÍ TRUBICE 2P MODRÁ
N18-GN014-E0-00

NAFUKOVACÍ PLAVIDLO 3P
ČERVENÉ N18-GN015-C0-00

NAFUKOVACÍ PLAVIDLO 3P,
MODRÉ N18-GN015-E0-00

SKLÁDACÍ BATOH
T18-HB00C-01-00

TAŽNÉ LANO 4P
N18-GN013-C4-00

TAŽNÁ ŽIDLE 2P, ČERVENÁ
N18-GN017-C0-00

TAŽNÁ ŽIDLE 2P, MODRÁ
N18-GN017-E0-00

VODNÍ LYŽE, ČERVENÉ
N18-GN018-C0-00

VODNÍ LYŽE, MODRÉ
N18-GN018-E0-00

VELKÝ ČERVENÝ NEPROMOKAVÝ
PYTEL T18-HD009-C0-00

VELKÝ MODRÝ NEPROMOKAVÝ
PYTEL T18-HD009-E0-00

NAFUKOVACÍ PADDLEBOARD
YMM-H17SU-PP-C3

NAFUKOVACÍ KŘESLO, ČERVENÉ
N18-GN019-C0-00

NAFUKOVACÍ KŘESLO, MODRÉ
N18-GN019-E0-00

MALÁ ČERVENÁ NEPROMOKAVÁ
TAŠKA T18-HD010-C0-00

MALÁ MODRÁ NEPROMOKAVÁ
TAŠKA T18-HD010-E0-00

Plovoucí klíčenka
N18-NL003-C5-00

Ručníkové pončo pro dospělé
N18-HR313-E0-00
jedna velikost
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Modrá osuška
N18-GR012-E0-00

Šedá osuška
N18-GR012-F0-00

Modrá plážová osuška
N18-HR001-2E-00

PÁNSKÁ BUNDA TYPU LONG
JOHN WaveRunner
D18-AL102-B7 0S-0M-0L-1L-2L-3L

PÁNSKÉ ŠORTKY WaveRunner
D18-AL103-B7
0S-0M-0L-1L-2L

PÁNSKÁ VESTA S PŘEDNÍM
NAVLÉKÁNÍM WaveRunner
D18-AJ114-B7
0S-0M-0L-1L-2L

DÁMSKÉ ŠORTKY WaveRunner
D18-AL203-B7
0S-0M-0L-1L

DÁMSKÁ VESTA S PŘEDNÍM
NAVLÉKÁNÍM WaveRunner
D18-AJZ14-B7
0S-0M-0L-1L-2L

ZÁCHRANNÁ VESTA SE 4
SPONAMI WaveRunner
D18-AJ314-B7 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

Tričko WaveRunner
B18-GT101-B0 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

MIKINA s kapucí WaveRunner
B18-GT107-B0 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

ŠEDÁ ČEPICE WaveRunner
N18-GH100-F0

MODRÁ ČEPICE WaveRunner
N18-GH100-E0

ZÁVODNÍ PÁNSKÝ NEOPREN TYPU
LONG JOHN WaveRunner
D17-AL1E0-E0 0S-0M-0L-1L-2L-3L

ZÁVODNÍ RUKAVICE WaveRunner
D17-AN103-E0 1S-0S-0M-0L-1L-2L

ZÁVODNÍ BRÝLE S RŮŽOVÝM
PRŮHLEDEM WaveRunner
N17-AV004-B7-00

ZÁVODNÍ MIKINA s kapucí
WaveRunner
K17-AT106-E4 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L
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Každý stroj Yamaha si zaslouží jen to nejlepší
Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhodobé spolehlivosti stroje naše
společnost doporučuje používat pouze originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní
náhradní díly naší společnosti splňují osvědčené bezpečnostní standardy,
dokonale lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. Zajišťují tak potřebný
klid na duši.
Při využití servisních služeb autorizovaného prodejce společnosti Yamaha si
můžete být jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce kvalifikovanými techniky
Yamaha s použitím originálních náhradních dílů a výrobků Yamalube.
Technici naší společnosti pravidelně absolvují školení v Technické akademii
Yamaha, při nichž získávají odborné znalosti a detailní zkušenosti nutné
k tomu, aby udrželi váš stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod.
Podrobnější informace si vyžádejte u místního prodejce Yamaha nebo
navštivte web naší společnosti:
www.yamaha-motor.eu/services
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Neviditelná technika
Každý stroj Yamaha je navržen tak, aby byl
jeho provoz efektivní a spolehlivý. Optimální
způsob, jak udržet vysoký výkon stroje
a prodloužit životnost součástí, spočívá
v použití výrobků Yamalube.
Olej je mízou spalovacích motorů. Sortiment
výrobků Yamalube zahrnuje nejen syntetické
a polosyntetické oleje pro dvoudobé
a čtyřdobé motory, ale i speciální minerální
oleje a oleje pro závodní použití. V sortimentu
značky Yamalube tak naleznete správné
mazivo odpovídající různým klimatickým
podmínkám a způsobu použití.
Naše společnost vyrábí i široký sortiment
výrobků pro údržbu, které zajistí, že váš
miláček bude vždy v dokonalé kondici. Konec
konců, pokud se budete o svůj stroj Yamaha
dobře starat, bude se on dobře starat o vás.
Nejlepší výrobek Yamalube pro konkrétní stroj
vám doporučí místní prodejce značky Yamaha.
Můžete rovněž navštívit web naší společnosti:
www.yamaha-motor.eu/yamalube
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www.yamaha-motor.eu/cz

Sledujte nás:

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika

Prodejce

info@yamaha-motor.cz

WAVERUNNER je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Group v EU. Obrázky uvedené v této brožuře jsou
chráněny autorskými právy a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Byla vyrobena s maximální péčí a je zakázáno
ji publikovat, kopírovat a/nebo rozmnožovat pro komerční použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Yamaha Motor Europe N.V. Skútry WaveRunners zobrazené na těchto obrázcích jsou určeny pouze pro ilustrační účely
– skutečné produkty se mohou lišit. Zobrazené příslušenství není součástí standardní výbavy. Řiďte se všemi materiály
s pokyny a dodržujte všechny platné zákony. Jezděte zodpovědně, noste ochranný oděv a schválené osobní záchranné
prostředky. Vždy jezděte dle svých dovedností, nechávejte si čas a vzdálenost na manévrování a respektujte své okolí. Při
jízdě nepijte alkohol.
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