2020 Vesijetit

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_FI_FI.indd 1

16.1.2020 13.49.48

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_FI_FI.indd 2

16.1.2020 13.49.52

RUSH
Aurinkoa, aaltoja ja mahtavaa menoa
Nauti vauhdin hurmasta täysverisellä
sporttimoottorilla varustetun WaveRunnervesijetin päällä tai ihastele luonnon parhaita
puolia rennosti lipumalla. WaveRunner on
monipuolinen ja hauska vesikulkine, joka
hoitaa helposti myös pienen veneen tarpeen.
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WaveRunner-vesijetillä voit nauttia vesillä
olosta perheen ja ystävien kanssa. Yamahavesijettien tasaisen tehokas suorituskyky,
hiljainen käyntiääni ja varmatoimisuus ovat
vertaansa vailla.

Seikkailun tuoma nautinto ja ajamisen
hauskuus – tämän kaiken voit kokea vain
Yamahan WaveRunner-vesijeteillä.

16.1.2020 13.49.53

Innovatiivisia
ominaisuuksia
Nauti ajamisesta
Tätä tunnetta et koe muiden vesijettien päällä.
Kaiken perustana on vuosien kehitystyö ja
omistautuminen tekniseen innovointiin, jonka
tuloksena olemme luoneet laajan valikoimamme.
Yamahan WaveRunner-vesijettien tekniset
yksityiskohdat takaavat täydellisen ajonautinnon
ja mukavuuden vesillä.

Tehoa vesillä
Yamahan tasaisen sujuvasti toimiva ja
käyntiääneltään hiljainen moottori on
WaveRunner-vesijetin suorituskykyinen sydän.
Tämä voimanpesä on alusta alkaen kehitetty
toimimaan luotettavasti ja taloudellisesti
nimenomaan vesillä. Yamahan vesijeteissä
hyödynnetään venemoottoreiden uusinta
tekniikkaa.

Kehityksen huippua
Yamaha on tunnettu vesijettien maailmassa
monista alan ensimmäisenä toteutetuista
teknisistä edistysaskelista. Uusimmat innovaatiot
eivät jätä ketään kylmäksi: alan terävintä
kärkeä edustavat TR-1-moottorit, mullistava
ainutlaatuinen RiDE®-ohjausjärjestelmä, jonka
avulla hallitset vesijettiä helposti ja luonnollisesti,
kätevä sähkötoiminen trimmi sekä huippukevyt
ja todella kestävä NanoXcel2-runkomateriaali.
Yamahan suunnittelijoille innovointi on oma
taiteenlajinsa.
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RiDE®-järjestelmä takaa
ajonautinnon
Olitpa aloittelija tai kokenut konkari, RiDE®järjestelmä tuo ajoon uudenlaista varmuutta.
Oikean käden kaasuvivulla vesijetti liikkuu eteenpäin
ja kiihdyttää, ja vasemman käden vivulla hidastetaan
kulkua tai peruutetaan. Mahtavan yksinkertaista!

1812 cc:n HO (High Output)

Helppokäyttöinen, sähkötoiminen

Kevyt ja luja NanoXcel

Kevyempi ja lujempi NanoXcel 2

trimmi
Sähkötoiminen säätöjärjestelmä takaa
trimmiasennon täydellisen hallinnan. Ajossa
trimmiä hallitaan kahdella painikkeella, jotka ovat
ohjaustangossa vasemman käden kahvan vieressä.
Painamalla trimmi alas vesijetti kääntyy tiukemmin
ja nostamalla keulaa trimmin avulla, vesijetti kukee
nopeammin aaltojen yli.

Super Vortex HO -moottori

NanoXcel®-materiaali perustuu patentoituun
nanoteknologiaan. Siitä tehdyt rungot ja
kannet ovat keveitä, kestäviä ja huippusileitä.
Käytännössä NanoXcel®-materiaalista tehdyt osat
ovat 25 prosenttia kevyempiä kuin perinteisillä
materiaaleilla valmistetut vastaavat osat.

NanoXcel2® on 18 prosenttia kevyempää kuin
alkuperäinen NanoXcel® ja silti yhtä lujaa ja
kestävää. Esimerkiksi FX Cruiser SVHO -mallin
rungosta on saatu sen avulla 21 kg kevyempi. Tämä
parantaa vesijetin kiihtyvyyttä, huippunopeutta ja
polttoainetaloutta.

Super Vortex High Output -turbiini

Kevyt ja kompakti TR-1-moottori

Super Vortex High Output -turbiini on suunniteltu
SVHO-moottorilla varustettujen vesijettimallien
suorituskyvyn optimointiin. Turbiini muuntaa
moottorin voiman tehokkaaksi työntövoimaksi.

Kolmisylinterinen, 1 049 cc:n TR-1 moottori tuottaa
13 prosenttia enemmän tehoa kuin alkuperäinen
MR-1 moottori. TR-1 on kuitenkin peräti 40
prosenttia pienempi ja 20 prosenttia kevyempi kuin
MR-1. Tämän ansiosta vesijetti kiihtyy nopeammin
ja saavuttaa suuremman huippunopeuden. TR-1
moottori on kaikissa EX-malleissa. VX Cruiserja VX DeLuxe -mallien sekä uuden VX-mallin
voimanlähteenä on erityinen High Output -versio.

-moottori
Kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokkaakselilla (DOHC) varustettu polttoainetaloudellinen
ja vähäpäästöisen ympäristöystävällinen,
1 812 cc:n moottori on iskutilavuudeltaan
kaikkien aikojen suurin tuotantomallin vesijetin
moottori. Lisäksi se on tunnettu erinomaisen
suorituskykyisenä ja toimintavarmana. Tämä
moottori on VXR-, VX Cruiser HO- ja FX HO -mallien
voimanlähteenä.
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Yamahan vesijettien huippumalleissa on
1 812 cc:n moottorin ahdettu SVHO-versio.
Käytökseltään vakaa ja luotettava moottori tuottaa
20 prosenttia enemmän tehoa kuin vakiomallinen
moottori. Huipputehokas Yamaha SVHO-moottori
on kaikissa FX SVHO- ja GP1800-mallissa.

16.1.2020 13.50.04

Innovatiivisia
ominaisuuksia

Turvaa kaukohallinnalla
Rajoitetun tehon tilan voi kytkeä käyttöön
etähallintalaitteen painikkeen painalluksella.
Toisella painikkeella voi kytkeä käynnistyksen eston.
Näin vesijettiä ei käynnistetä vahingossa eikä sillä
voi lähteä liikkeelle luvatta.

Säädettävä ohjaus
Tämän ominaisuuden avulla vesijetin ohjauksen
voi hienosäätää omalle ajotyylille sopivaksi.
Joissakin malleissa ohjaustangon korkeutta voi
säätää teleskooppitoimisesti. Toisten mallien
ohjaustangolle on neliportainen kallistuksen säätö.
Kumpikin ratkaisu varmistaa, että WaveRunnerin
kuljettaja voi säätää ohjauksen itselleen sopivaksi.
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Ajomukavuutta kaikkiin tarpeisiin

Elektroninen kaasunhallinta

Yamaha-mallistosta löytyy sopiva vesijetti kaikkiin
ajotyyleihin ja -olosuhteisiin. Valikoimassa on
niin matka-ajoon sopivia, ylellisillä porrastetuilla
istuimilla varustettuja retkimalleja kuin
urheilulliseen menoon tehtyjä, sporttisia
vahtoehtoja.

Yamahan elektroninen kaasunhallintajärjestelmä
tarjoaa useita ajomukavuutta ja -turvallisuutta
kohentavia ominaisuuksia. Vakionopeuden säätö
ylläpitää automaattisesti tasaisen matkanopeuden
muuttuvissa olosuhteissa. Satama-ajo-asetuksella
hitaasti ajo sujuu hallitusti ahtaissakin tiloissa ja
peruutusvaihteen pidonhallinta auttaa hallitsemaan
ajonopeutta peruutettaessa.

Helppo nousta kyytiin

Selkeä, moderni mittaristo

Waverunner-vesijettiin nousu on sujuvaa tukevien ja
leveiden askelmien, Hydro-Turf® -liukuestemattojen
ja kätevästi sijoitettujen kahvojen ansiosta.

Ajon kannalta olennaisen tiedon kertovan
mittariston selkeys ja helppolukuisuus sekä
hallintalaitteiden kätevä sijoittelu ovat
Waverunner-vesijeteissä itsestäänselvyys. Kattavat
varoitusjärjestelmät pitävät kuljettajan aina
tilanteen tasalla.

QSTS-pikatrimmijärjestelmä
Yamahan QSTS-pikatrimmijärjestelmän
kääntökahvan avulla voit vaihtaa trimmin asentoa
viiden eri vaihtoehdon välillä vaivattomasti ajon
aikana. Kahvaa kääntämällä voi sujuvasti valita
sopivan trimmiasennon niin jyrkkään kaarrokseen
kuin ripeään kiihdytykseen.

Säilytystilaa
Vesijettien käyttäjät arvostavat harkiten
suunniteltuja ja käytännöllisiä säilytystiloja. Siksi
Waverunner-vesijeteissä on mukavasti vesitiivistä
säilytystilaa, jonne mahtuvat niin eväät, kylmät
juomat kuin vetoköydet ja aurinkolasit.

16.1.2020 13.50.11
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Ketterä ja
varmatoiminen
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EX Sport
Yamaha EX Sport vesijetin kanssa voit nauttia vesilläolon riemuista luotettavan
tekniikan siivittämänä. Ketterä malli on monipuolinen ja helppo käsitellä.
EX-sarjan mallit edustavat WaveRunner-jettiemme kuuluisaa varmatoimisuutta ja
teknistä innovatiivisuutta. EX Sport on omiaan varsinkin vesiurheilun parissa.

EX Sport

EX tarjoaa käyttäjälleen tasaista, luotettavaa ja taloudellista tehoa, joista Yamaha
on tunnettu, sekä muita ominaisuuksia, joiden avulla vesillä olosta on helppo
nauttia: selkeät informatiiviset mittarit, mekaaninen peruutusvaihde, kaksi
taustapeiliä, uimaporras, vesijettiin nousua helpottava kahva, vesihiihtokoukku ja
runsaasti säilytystilaa.

Black with Azure Blue

1049 cc:n kolmisylinterinen TR-1-moottori

HyperFlow-turbiinilla varmasti tarpeeksi
painetta

Monitoimiset nestekidemittarit

Keulassa käytännöllinen tavaralokero.

EX Sportin suorituskyvystä ei ole tingitty.
Voimanlähteenä toimii erittäin suorituskykyinen
kolmisylinterinen 1049 cc:n TR-1-moottori. Se on
kooltaan kompakti, painoltaan kevyt ja teholtaan
todellinen voimanpesä.

WaveRunner-vesijetit on tunnettu ketterästä
käsiteltävyydestä ja tehokkaasta suorituskyvystä.
Välittömän veteen pureutumisen ja mahtavan
kiihtyvyyden taustalla on yhdistelmä
huipputekniikkaa kuten tarkkuusvalmistettu
suurivirtauksinen turbiinin imupuoli, Hyper-Flowturbiini ja ruostumattomasta teräksestä tehty
impelleri.

Nopeus- ja kierroslukumittareiden näytöt ovat
selkeät ja helppolukuiset, ja niistä näkyvät myös
tiedot polttoaineen ja käyttötuntien määrästä.

Ajossa tarpeelliset tarvikkeet ja varusteet ovat
kätevästi käsillä keulan tavaratilassa.
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Mukavuutta ja uusinta
tekniikkaa
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EX DeLuxe
Ominaisuuksiltaan monipuolista ja ketterää Yamaha EX DeLuxea on helppo
käsitellä. Siinä on useita lisäominaisuuksia EX-perusmalliin verrattuna.
EX-sarjan mallit edustavat WaveRunner-jettiemme kuuluisaa varmatoimisuutta
ja teknistä innovatiivisuutta. EX-mallisarjan lippulaiva DeLuxe on monipuolisten
ominaisuuksien vesijetti, joka tarjoaa mahtavaa vastinetta rahalle.

EX DeLuxe

Sen hyödyllisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa Yamahan mullistava
RiDE®, huipputason vesijettimalliemme helppokäyttöinen ja intuitiivinen
hallintajärjestelmä, joka on jo uudistanut vesijettien maailman ajotottumuksia.

Black with Lime Green

1049 cc:n kolmisylinterinen TR-1-moottori

RiDE®-järjestelmä takaa ajonautinnon

EX DeLuxen suorituskyvyssä ei ole tingitty.
Voimanlähteenä toimii erittäin suorituskykyinen
kolmisylinterinen 1049 cc:n TR-1-moottori. Se on
kooltaan kompakti, painoltaan kevyt ja teholtaan
todellinen voimanpesä.

Olitpa aloittelija tai kokenut konkari, RiDE®järjestelmä tuo ajoon uudenlaista varmuutta.
Oikean käden kaasuvivulla vesijetti liikkuu
eteenpäin ja kiihdyttää, ja vasemman käden
vivulla hidastetaan kulkua tai peruutetaan.
Mahtavan yksinkertaista!
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Mukava kolmipaikkainen istuin

Monitoimiset nestekidemittarit

Ergonomisesti muotoiltu, kaksivärinen, tukeva
ja mukavan tilava, kolmipaikkainen istuin sopii
erinomaisesti niin yksinajoon kuin jopa kolmen
hengen matka-ajoon. Istuimen alla on kätevä
säilytystila, jossa tavarat ja tarvikkeet pysyvät
kuivina.

Nopeus- ja kierroslukumittareiden näytöt ovat
selkeät ja helppolukuiset, ja niistä näkyvät myös
tiedot polttoaineen ja käyttötuntien määrästä.

16.1.2020 13.50.40

Nopeampi ja hauskempi
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EXR
EXR on tehokas ja sporttinen vesijetti, mutta myös monipuolinen ja helposti
käsiteltävä. Ainutlaatuisten ominaisuuksien kärkipäässä ovat kevyt ja ketterä
NanoXcel2-runko sekä intuitiivinen RiDE®-järjestelmä.
EXR tarjoaa premium-luokan teknisiä innovaatiota, maailman parasta
suunnittelua ja erinomaista luotettavuutta.

EXR

Lime Yellow with Azure Blue

10 % lisää tehoa – 1049 cc:n TR-1 HO
-moottori

Kansi ja runko keveää ja lujaa NanoXcel2materiaalia

Pumpun jatkokappale

Monitoimiset nestekidemittarit

EXR:ssä on kolmisylinterisen 1049 cc:n TR-1
-moottorin HO (High Output) -versio, joka
tuottaa 10 % enemmän tehoa. Moottori
tarjoaa entistäkin terävämpää kiihtyvyyttä ja
nopeutta yhdistettynä taloudellisuuteen ja
luotettavuuteen. Myös turbiini on päivitetty
vastaamaan kasvanutta tehoa.

Sporttinen EXR on muiden EX-mallien
tavoin ajokäytökseltään käyttäjäystävällisen
tasapainoinen. Muista poiketen sen runko ja kansi
on erittäin keveää ja silti lujaa, premium-luokan
NanoXcel2-materiaalia. Tämän ansioista EXR on
nopeampi, ketterämpi ja hauskempi ajaa!

Kaikissa uusissa EXR-vesijeteissä on
kaasuvastetta lyhentävä pumpun jatkokappale,
joten ajoelämys on entistä sporttisempi.

EX DeLuxe on varustettu monitoimisilla
nestekidemittareilla tyylikkääseen paneeliin
asennettuina. Nopeus- ja kierroslukumittareiden
näytöt ovat selkeät ja helppolukuiset, ja
niistä näkyvät myös tiedot polttoaineen ja
käyttötuntien määrästä.

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_FI_FI.indd 13

16.1.2020 13.50.54

Monipuolista
suorituskykyä
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VX DeLuxe
VX-malleista löytyy urheilullista tyyliä, mahtavaa suorituskykyä, taloudellisuutta,
vähäistä kunnossapitotarvetta ja runsas ominaisuuksien valikoima. VX-mallien
suosion olennaisimpana syynä on kuitenkin niiden monipuolisuus.

VX DeLuxe

Suorituskykyisen moottorin ja erinomaisten vakio-ominaisuuksien lisäksi VX
DeLuxe -mallin omistajat voivat nauttia Yamahan RiDE®-ohjausjärjestelmästä, joka
takaa ajonautinnon vesillä.

Yacht Blue with Lime Yellow

1 049 cc:n kolmisylinterinen TR-1 High
Output -moottori

RiDE®-järjestelmä takaa ajonautinnon

Monitoimiset nestekidemittarit ja kaksi
kookasta taustapeiliä

Tilava uimataso ja vesihiihtokoukku

VX DeLuxe -mallin voimanlähteenä on Yamahan
kolmisylinterinen 1049 cc:n High Output TR-1
-moottori. Kompakti moottori kiihtyy tehokkasti
ja tarjoaa erinomaisen huipputehon. Moottorin
kevyen painon ansiosta vesijetin käsiteltävyys,
ketteryys ja tasapaino ovat vertaansa vailla.

Olitpa aloittelija tai kokenut konkari, RiDE®järjestelmä tuo ajoon uudenlaista varmuutta.
Oikean käden kaasuvivulla vesijetti liikkuu
eteenpäin ja kiihdyttää, ja vasemman käden
vivulla hidastetaan kulkua tai peruutetaan.
Helppoa ja hauskaa!

VX DeLuxe on varustettu monitoimisilla
nestekidemittareilla tyylikkääseen paneeliin
asennettuina. VX DeLuxe -mallin kookkaat
sivupeilit, jotka ovat arvossaan varsinkin
vesihiihtäjää tai wakeboard-lautailijaa
hinattaessa.

Mukava kolmipaikkainen istuin, tilava uimataso,
syvällä sijaitseva uimaporras ja lujatekoinen
käytännöllinen vesihiihtokoukku tekevät
VX DeLuxe -mallista erinomaisen valinnan
vesiurheilun ja matka-ajon ystäville. Wakeboardlautailun, vesihiihdon tai uiskentelun jälkeen on
mukavaa nousta takaisin kyytiin liukastumista
ehkäisevien Hydro-Turf®-mattojen päälle.
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Mahtavasti tehoa.
Upeita ominaisuuksia.
VX Cruiser HO
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VX Cruiser HO
VX Cruiser HO on Yamahan VX Cruiser -mallisarjan lippulaiva. Se on
tyylikkäästi muotoiltu kokonaisuus, jonka erinomainen ajokokemus
perustuu voimakkaaseen moottoriin, Yamahan intuitiviiseen RiDE®hallintajärjestelmään ja monien muiden hyödyllisten ominaisuuksien
saumattomaan yhteistoimintaan.
Monet tekniset ja käytännölliset ominaisuudet ovat osaltaan vaikuttaneet
siihen, että VX-malleista on tullut Yamahan menestyneimpiä vesijettejä.
Olennaisimpana syynä VX-mallien vankkumattomaan suosioon on kuitenkin
niiden monipuolisuus.

VX Cruiser HO

VX Cruiser HO on mallistonsa vesijeteistä korkeatasoisin – yhtä
korkealuokkaista teknologiaa, ylellisyyttä ja kattavaa varustelua ei saa
mistään muualta tähän hintaan.

Yacht Blue with Azure Blue

Tehokas 1 812 cc:n High Output -moottori

RiDE®-järjestelmä takaa ajonautinnon

Kevyt NanoXcel®-runko ja -kansi

Vakionopeuden säätö / satama-ajotila

Iskutilavuudeltaan peräti 1812 cc:n High
Output -moottori tuottaa suuren määrän
tehoa ja vääntöä. Hyper-Flow-turbiini, jossa on
kolmisiipinen impelleri, auttaa muuttamaan
tämän tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi.
Elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) tuottaa
tasaisesti tehoa ja vie vesijettiä eteenpäin
tehokkaan taloudellisesti

Olitpa aloittelija tai kokenut konkari, RiDE®järjestelmä tuo ajoon uudenlaista varmuutta.
Oikean käden kaasuvivulla vesijetti liikkuu
eteenpäin ja kiihdyttää, ja vasemman käden
vivulla hidastetaan kulkua tai peruutetaan.
Helppoa ja hauskaa!

Hydrodynaamisen rungon ja kannen
valmistusmateriaalina on Yamahan ainutlaatuinen
NanoXcel®, joka on noin 25 % kevyempää kuin
perinteinen lasikuitu. Niinpä VX Cruiser HO
on käsiteltävyydeltään erittäin ketterä, ja sen
polttoainetehokkuus on optimaalinen. Runko
ja kansi edustavat muotoilultaankin uusinta
sukupolvea. Ne ovat mukavan tilavia ja vakaita
ajaa, ja niissä on entistä enemmän säilytystilaa.

Voit helposti asettaa halutun nopeuden sekä ajaa
rennosti satama-alueilla.
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Tyylikäs muotoilu
ja monipuoliset
ominaisuudet
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FX HO
Yamaha FX HO tarjoaa on erinomaista suorituskykyä ja taloudellisuutta sekä
nautinnollisen ajokokemuksen niin sporttisessa menossa kuin matka-ajossa.
Suorituskykyinen 1812 cc:n moottori on varustettu korkeapainepumpulla ja
älykkäällä elektronisella kaasunohjausjärjestelmällä. Kevyestä NanoXcel®materiaalista muotoiltu runko ja kätevä RiDE®-ohjausjärjestelmä tekevät tämän
vesijetin käsittelystä mukavaa ja vakaata.
Lisäksi FX® HO:ssa on entistäkin enemmän hyödyllisiä ja mukavia ominaisuuksia,
kuten satama-ajotila, vakionopeuden säätö, luksusistuin kolmelle, suuri uimataso,
erityissyvä astinlauta ja kahvat molemmin puolin kyytiin nousua varten sekä
runsaasti säilytystilaa.

FX HO

White with Green

Tehokas 1812 cc:n HO (High Output)
-moottori

Virtaviivainen NanoXcel2-runko

Elektroninen ajonhallinta

Ylittämätön käyttömukavuus, jalkatilan
vedenpoisto ja helppo kyytiin nousu

Iskutilavuudeltaan peräti 1812 cc:n High
Output -moottori tuottaa suuren määrän
tehoa ja vääntöä. Hyper-Flow-turbiini, jossa on
kolmisiipinen impelleri, auttaa muuttamaan
tämän tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi.
Elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) tuottaa
tasaisesti tehoa ja vie vesijettiä eteenpäin
tehokkaan taloudellisesti

Virtaviivainen FX-runko on valmistettu Yamahan
ainutlaatuisesta NanoXcel2-materiaalista. Kevyt,
mutta silti vankka ja vahva runko takaa terävän
kiihtyvyyden, suuremman huippunopeuden ja
taloudellisuuden.

Vakionopeuden säädöllä voit asettaa
ylläpidettävän nopeuden tarkasti, ja
kolmiasentoisen satama-ajotilan avulla hitaasti
ajaminen käy hallitusti. Elektroninen peruutusapu
ja TDE (työntövoiman suunnatun tehostuksen
ohjaus) auttavat hallinnassa erittäin pienillä
nopeuksilla esimerkiksi laituriin ajettaessa.

Säädettävä ohjaustanko, kolmipaikkainen istuin
ja iso uimataso, jossa on syvä ja leveä astin sekä
molemmin puolin kyytiin nousua helpottavat
kaiteet, tekevät FX:stä todella mukavan. Lisäksi
jalkatilassa on kätevä veden poistojärjestelmä.
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Ylittämätöntä
käyttömukavuutta
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FX SVHO
Tällä vesijetillä voit todella ottaa aalloista mittaa – tai nauttia sen rennommasta
puolesta, jolloin siitä tulee mukavin ja tehokkain kolmen istuttava vesikulkuneuvo,
jota voisit toivoa.
Ahdettu SVHO-moottori sekä kevyt NanoXcel2®-runko tarjoavat yhdessä
erinomaisen suorituskyvyn sekä ketterän mutta vakaan käsiteltävyyden ja
täydellisen ajomukavuuden.

FX SVHO

Siinä on uudenaikaista tekniikkaa ja monipuolisia kekseliäitä yksityiskohtia:
intuitiivinen RiDE®-ohjausjärjestelmä, elektroninen trimmi ja peruutus,
vakionopeuden säätö ja ajonesto.

Black

Ahdettu 1 812 cc:n moottori

Alan ensimmäinen värikosketusnäyttö

Ylittämätön käyttömukavuus, jalkatilan
vedenpoisto ja helppo kyytiin nousu

Multi-Mount -lisävarustejärjestelmä

Ahdettu SVHO (Super Vortex High Output)
-moottori tuottaa voimaa tasaisesti, ja siinä
on erittäin tehokas jäähdytys ja ilmanotto.
Suuri Hyper-Flow-turbiini auttaa muuttamaan
moottorin tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi, ja
elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) takaa
tasaisen ja tehokkaan tehontuoton.

Vaihteiden (eteen-vapaa-taakse), trimmin
ja RiDE®-järjestelmän tilan sekä kaikkien
elektroniikkajärjestelmien diagnostiikkatiedot
ja hallinta kuuluvat tyylikkään, 4,3-tuuman
CONNEXT-värikosketusnäytön ominaisuuksiin.
Se on myös täysin muokattavissa näytön väristä
ja asettelusta hallittavan tai näytettävän
ominaisuuden valintaan.

Säädettävä ohjaustanko, kolmen hengen
istuin ja iso uimataso, jossa on syvä ja leveä
astin sekä molemmin puolin kyytiin nousua
helpottavat kaiteet, kohentavat tämän FX-mallin
käyttömukavuutta. Lisäbonuksena vielä alan
ensimmäinen jalkatilan vedenpoistojärjestelmä.

Eikö olekin mukavaa, kun pitkälläkin retkellä
saa tarvittavat varusteet ja tavarat helposti
mukaan? Multi-Mount-järjestelmän ansiosta voit
ottaa mukaan vaikkapa Bluetooth-kaiuttimet,
GPS-kalatutkan, Go-Pro-kameran tai kahvimukin...
kiinnitettynä turvallisesti FX:n kansirakenteisiin.
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Tehokkuutta nopeaan
matkantekoon
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FX Cruiser SVHO
Monipuolinen FX Cruiser SVHO on Waverunner-malliston ehdoton lippulaiva. Se
on cruising-luokan vesijetti, jonka käytännölliset ja innovatiiviset ominaisuudet
sekä varustelu, kuten mukava kolmipaikkainen Cruiser-istuin, tekevät pitkistäkin
ajoretkistä yhtä juhlaa. Kun annat kaasua huomaat, että allasi on myös
vauhdikkaaseen menoon kykenevä, suorituskykyinen sporttijetti.

Silver with Torch Red

Ahdettu SVHO-moottori ja virtaviivainen, kevyt NanoXcel2-runko takaavat
tyrmäävän suorituskyvyn. Ketterää ja vakaata käsiteltävyyttä tehostaa omalta
osaltaan myös edistyksellinen ja helppokäyttöinen RiDE®™-ajohallintajärjestelmä.

Azure Blue with Lime Yellow

Ahdettu 1812 cc:n moottori

Elektroninen trimmijärjestelmä

Ajo-ohjausjärjestelmä

Ainutlaatuisen helppokäyttöinen
turvajärjestelmä

Ahdettu SVHO (Super Vortex High Output)
-moottori tuottaa voimaa tasaisesti, ja siinä
on erittäin tehokas jäähdytys ja ilmanotto.
Suuri Hyper-Flow-turbiini auttaa muuttamaan
moottorin tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi, ja
elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) takaa
tasaisen ja tehokkaan tehontuoton.

Elektroninen trimmijärjestelmä tarjoaa täyden
trimmiasennon hallinnan ajon aikana. Vasemman
kahvan kahden painikkeen avulla voit helposti
valita trimmiasennon jyrkkää kaarrosta varten
ja vaihtaa taas trimmiasentoa uudestaan
ampaistessasi eteenpäin suurella nopeudella.
Tyylikkään CONNEXT-värinäytön ominaisuuksiin
kuuluu myös selkeä trimmiasennon ilmaisin ajon
aikana.

Moottorin tehoa ja käytöstä säätävän “L-Mode”toiminnon avulla voi lukita suurimman
ajonopeuden sekä loiventaa/terästää
kiihtyvyyttä. Tämä ominaisuus sopii erinomaisesti
vesihiihtäjän ja -lautailijan vetämiseen. Samoin
suurin nopeus ja kiihtyvyys ovat lukittavissa
sopivaksi kokemattomille kuljettajille. Matkaajossa ajonopeuden voi puolestaan säätää
vakioksi.

Tämän innovatiivisen järjestelmän ansiosta
ei tarvita erillistä kauko-ohjainta. PIN-koodin
avulla voit valita ajonesto- ja ajotilan kätevällä
kytkimellä ja CONNEXT-näytön kosketuksella.

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_FI_FI.indd 23

FX Cruiser SVHO®

Kokonaan elektronisiin ohjausjärjestelmiin kuuluvat muun muassa vakionopeuden
säätö, kolmiasentoinen satama-ajotila, elektroninen peruutus sekä TDE (Thrust
Directional Enhancement Control eli työntövoiman suunnatun tehostuksen
ohjaus).

16.1.2020 13.52.20

Urheilullisuutta ja
mukavuutta
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GP1800R HO
GP-mallimme ovat nauttineet jo vuosia suurta arvostusta kilpakuskien
keskuudessa. Yamahan moottoriurheiluperinne näkyy ja tuntuu vahvasti
päivitetyssä GP1800R HO -vesijetissä.
GP1800R HO täyttää huippusuorituskykyä kaipaavan toiveet. Se on
hyvännäköinen ja huipputehokas laite, jonka runko on luja ja ketterä.

GP1800R HO

Uusi kilpailukäyttöön suunniteltu vedenottoritilä ja plaanilevy parantavat
käsittelyä, kääntyvyyttä ja hallittavuutta kovalla merenkäynnillä.

Black with Carbon

Tehokas 1 812 cc:n nelitahtinen,
16-venttiilinen DOHC-moottori
Tehokkaan nelisylinterisen 1,8 litran DOHC
moottorin iskutilavuus on markkinoiden
suurin, mutta jatkuvan kehitystyömme
ansiosta moottori on myös erittäin kompakti.
Tuloksena on uskomaton teho, kiihtyvyys ja
vääntö yhdistettynä hyvään hyötysuhteeseen ja
taloudellisuuteen
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NanoXcel2-runko - erittäin vahva ja
huippukevyt

Ergonominen istuin ja muotoilu

Jatkettu takataso ja tukeva vetokoukku

Yamahan ainutlaatuinen NanoXcel2® on
yhtä jäykkää ja kestävää kuin alkuperäinen
NanoXcel®-materiaali, mutta peräti 18 prosenttia
tätä kevyempää. Tuloksena on erinomainen
kiihtyvyys, entistä suurempi huippunopeus ja
parantunut taloudellisuus.

Ergonomisesti muotoiltu, kaksivärinen ja
luistamaton istuin tukee lantiota kiihdytyksissä
ja käännöksissä, jolloin hallinnan tunne tulee
luonnostaan. Tämän ansiosta kuljettaja voi
nauttia ajamisen riemuista pidempään.

GP1800R HO on varmasti vesiurheilufanien
mieleen: mukava kolmen hengen istuin,
jatkettu takataso suurella, pehmeäpintaisella
uimaportaalla sekä tukeva ja käytännöllinen
vetokoukku. Mukavat ja pitävät Hydro-Turf-matot
ovat todellinen nautinto vesilautailun, vesihiihdon
tai uinnin jälkeen.

16.1.2020 13.52.33

Huippusuorituskykyä
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GP1800R SVHO
GP-mallimme ovat nauttineet jo vuosia suurta arvostusta kilpakuskien
keskuudessa. Yamahan moottoriurheiluperinne näkyy ja tuntuu vahvasti
päivitetyssä GP1800R-vesijetissä.
GP1800R SVHO täyttää huippusuorituskykyä kaipaavan toiveet. Se on
hyvännäköinen ja huipputehokas laite, jonka runko on luja ja ketterä.

Lime Yellow

GP1800R SVHO

SVHO-mallista löytyy kaikki HO-mallin urheilulliset ominaisuudet, mutta sen
sydämenä sykkii vieläkin tehokkaampi ahdettu SVHO-moottori.

Azure Blue

Ahdettu 1812 cc:n moottori

RiDE®-järjestelmä takaa ajonautinnon

Vesiurheilua parhaimmillaan

Sähkötoiminen trimmi ja selkeät mittarit

SVHO (Super Vortex High Output) -moottori
tuottaa voimaa tasaisesti, ja siinä on erittäin
tehokas jäähdytys ja ilmanotto. Suuri HyperFlow-turbiini auttaa muuttamaan moottorin
tehon sähäkäksi kiihtyvyydeksi, ja elektroninen
polttoaineen suihkutus (EFI) takaa tasaisen ja
tehokkaan tehontuoton.

Olitpa aloittelija tai kokenut konkari, RiDE®järjestelmä tuo ajoon uudenlaista varmuutta.
Oikean käden kaasuvivulla vesijetti liikkuu
eteenpäin ja kiihdyttää, ja vasemman käden
vivulla hidastetaan kulkua tai peruutetaan.
Helppoa ja hauskaa!

GP1800R SVHO -vesijetin tukevan vetokoukun
ja kahden taustapeilin ansiosta vesilautailijan
ja -hiihtäjän tai vesilelujen vetäminen on
helppoa ja hauskaa. Lisäksi Hydro-Turf matot
ja pehmeäpintainen uimaporras takaavat
käyttömukavuuden. Uusi kilpailukäyttöön
suunniteltu vedenottoritilä ja plaanilevy
parantavat kulkua vedessä ja tekevät vetämisestä
helpompaa ja tarkempaa.

Elektroninen trimmijärjestelmä varmistaa
trimmiasennon täydellisen hallinnan ajon aikana.
Trimmiä hallitaan kahdella painikkeella, jotka
sijaitsevat ohjaustangossa vasemman käden
kahvan vieressä. Painamalla trimmi alas vesijetti
saadaan kääntymään tiukemmin, ja nostamalla
trimmin avulla keulaa ylös jetti saadaan
kulkemaan nopeammin. Tyylikkäistä mittareista
näkyy selkeästi trimmiasento, RiDE®-järjestelmän
tila ja vaihteenvalinta (eteen-vapaa-peruutus).
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Vesijettilegenda vain
kilpakäyttöön!
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SuperJet
SuperJetissä™ kilpa-ajoon suunnitellun kaksitahtimoottorin teho ja
kiihtyvyys yhdistyvät sulavalinjaiseen huippukevyeen runkoon. Sen
tavaramerkkeinä ovat ylivertainen ketteryys ja hallittavuus. SuperJetillä™
on paremmat kääntyvyysominaisuudet kuin kilpailijoilla, sillä se pureutuu
syvemmälle veteen ja kääntyy tiukemmin.

SuperJet™
SuperJet

Jousikevennetty ohjauspuomi ja ohjaustanko muokkaavat ajoasennosta
luonnollisen ja kilpa-ajoon hyvin soveltuvan. SuperJet™ -mallia myydään vain
suljetuilla radoilla ajoa ja kilpakäyttöä varten.

White with Blue

Suorituskykyinen kaksitahtimoottori

Optimoitu pumpun ja plaanilevyn sijainti

Hyper-Flow-pumppu ja säädettävä
ohjaussuutin

SuperJet™ saa tehonsa erittäin
suorituskykyisestä kaksisylinteristä
701 cc:n Yamaha-moottorista. Kaksi 38
mm:n Mikuni®-kaasutinta syöttävät tätä
voimanpesää ja tarjoavat erinomaisen kaasuun
vastaavuuden koko kierroslukualueella.
Kiertohuuhtelujärjestelmä auttaa jakamaan
polttoaineen ja ilman seoksen tasaisesti.
Tuloksena on tehokkaampi palaminen,
suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus.

Vakauden ja suoran ajon suorituskyvyn
parantamiseksi rungon rajallisessa tilassa
plaanilevyä on siirretty rungossa taaemmaksi.
Näin vesilinjasta on saatu pitempi. Myös pumppu
on takana, minkä ansiosta se toimii vakaasti
voimakkaassakin aallokossa.

SuperJetin 144 mm:n Hyper-Flow-pumppu
on suunniteltu maksimoimaan veden virtaus.
Pumpun rakenne mahdollistaa erinomaisen
pureutuvuuden veteen ja tasaisen kiihtyvyyden.
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Kilparadoilta saatuun kokemukseen
perustuva impelleri ruostumattomasta
teräksestä
SuperJetin teräsimpelleri on kehitetty kilpaajajilta saadun palautteen pohjalta. Tehokkaan
ja suorituskykyisen rakenteen toteutuksessa
hyödynnettiin nesteanalyysitekniikkaa.
Kehitystyön tuloksena syntyi impelleri, jonka
tarjoama kiihtyvyys ja nopeus ovat aivan omaa
luokkaansa.

16.1.2020 13.53.32

Tekniset tiedot
EX Sport

EX DeLuxe

EXR

VX DeLuxe

RUNKO JA KANSI
Värivalikoima

Black/Azure Blue

Black/Lime Green

Lime Yellow/Azure Blue

Yacht Blue/Lime Yellow

1–3 henkilöä

1–3 henkilöä

1–3 henkilöä

1–3 henkilöä

Pituus (m)

3,14

3,14

3,14

3,35

Leveys (m)

1,13

1,13

1,13

1,22

Korkeus (m)

1,15

1,15

1,15

1,19

Kuivapaino (kg)

265

272

245

301

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

50

50

50

70

Varapolttoainesäiliön tilavuus (l)

-

-

-

-

Säilytyskapasiteetti yhteensä (l)

29

29

29

93,2

-

-

-

-

-

•

•

-

Henkilöluku

NanoXcel® 2 -runko
NanoXcel® 2 -kansi
NanoXcel® -runko
NanoXcel® -kansi
SMC-painepuristettu lasikuitu

•
•

-

•
•
-

MOOTTORI
Iskutilavuus
Moottori
Turbiini
Polttoainesuositus

1 049 cm³

1 049 cm³

1 049 cm³

1 049 cm³

Kolmisylinterinen, nelitahtinen TR-1
-vesijettimoottori

Kolmisylinterinen, nelitahtinen TR-1
-vesijettimoottori

Kolmisylinterinen, nelitahtinen TR-1 HO (High
Output) -vesijettimoottori

Kolmisylinterinen, nelitahtinen TR-1 HO (High
Output) -vesijettimoottori

144 mm, korkeapaine

144 mm, korkeapaine

144 mm, korkeapaine

155 mm, korkeapaine

98E

98E

98E

98E

OMINAISUUDET
Yamaha RiDE® hallintajärjestelmä
Peruutus

-

•

•

•

Mekaaninen

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

Trimmijärjestelmä

-

-

-

-

Ohjauksen säätö

-

-

-

-

Etähallittava ajonestojärjestelmä ja rajoitetun tehon tila

-

-

-

•

Turvallisuus- ja ajotoimintojen hallinta Connext-kosketusnäytössä

-

-

-

-

Vakionopeuden säätö ja No Wake ModeTM-satama
-ajotila

-

-

-

•

Pikapainikkeet (hälytyksen vaimennus, valikon vieritys)

-

-

-

-

Istuin

-

-

-

Kaksiosainen

Vesitiivis säilytystila

-

-

-

Takaosan, pikalukitteinen säilytystila

-

-

-

-

Ylösvedettävät knaapit

-

-

-

-

Kaksi sivupeiliä
Hansikaslokero
Mukipidike kojetaulussa
Uimaporras

•
•
-

•

•
•
-

•

•
•
-

•

•

•
•
-

•

Jalkatilan vedenpoisto

-

-

-

-

Rajoitettu lisävarustepaketti

-

-

-

-

Multi-Mount -järjestelmä
Kaksisävyiset kansimatot
Vetokoukku
Automaattinen pilssipumppu

-

•
•
•

-

•
•
•

-

•
•
•

-

•
•
•

1/ Kuivapaino ja ilmoitettu säilytystilan kapasiteetti eivät sisällä rajoitettua lisävarustepakettia.
*/ Yamaha pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ilmoitusta. Tekniset tiedot ja mitat ovat likiarvoja ja todelliset arvot voivat vaihdella.
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VX Cruiser HO

FX HO

FX SVHO

FX Cruiser SVHO

Yacht Blue/Azure Blue
1–3 henkilöä

White/Green

Black

Azure Blue/Lime Yellow tai Silver/Torch Red

1–3 henkilöä

1–3 henkilöä

Pituus (m)

1–3 henkilöä

3,35

3,58

3,58

3,58

Leveys (m)

1,22

1,27

1,27

1,27

Korkeus (m)

1,19

1,23

1,23

1,23

Kuivapaino (kg)

348

379

371

372

70

70

70

70

Varapolttoainesäiliön tilavuus (l)

-

-

-

-

Säilytyskapasiteetti yhteensä (l)

93,2

166,7

166,7

-

-

•

166,7

NanoXcel® -kansi

•
•

•
•

•

•

SMC-painepuristettu lasikuitu

-

-

-

-

RUNKO JA KANSI
Värivalikoima
Henkilöluku

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

NanoXcel® 2 -runko
NanoXcel® 2 -kansi
NanoXcel® -runko

-

•
-

MOOTTORI
Iskutilavuus
Moottori
Turbiini
Polttoainesuositus

OMINAISUUDET
Yamaha RiDE® hallintajärjestelmä
Peruutus

1 812 cm³

1 812 cm³

1 812 cm³

1 812 cm³

Nelisylinterinen, nelitahtinen, 1,8 litran
HO-vesijettimoottori

Nelisylinterinen, nelitahtinen, 1,8 litran
HO-vesijettimoottori

Turboahdettu, nelisylinterinen ja nelitahtinen,
Super Vortex HO-vesijettimoottori

Turboahdettu, nelisylinterinen ja nelitahtinen,
Super Vortex HO -vesijettimoottori

155 mm, korkeapaine

155 mm, korkeapaine

160 mm, korkeapaine

160 mm, korkeapaine

98E

98E

98E

98E

•

•

•

•

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

Trimmijärjestelmä

-

Sähkö

Sähkö

Sähkö

Ohjauksen säätö

-

Kallistus

Kallistus

Kallistus

-

-

-

•

•

•

Etähallittava ajonestojärjestelmä ja rajoitetun tehon tila

•

Turvallisuus- ja ajotoimintojen hallinta Connext-kosketusnäytössä

-

Vakionopeuden säätö ja No Wake ModeTM-satama
-ajotila

•

Pikapainikkeet (hälytyksen vaimennus, valikon vieritys)

-

•
•

•
•

•
•

Kaksiosainen Cruiser-tyyppinen

Kaksiosainen

Kaksiosainen

Kaksiosainen Cruiser-tyyppinen

Istuin
Vesitiivis säilytystila

•

Takaosan, pikalukitteinen säilytystila

-

Ylösvedettävät knaapit

-

Kaksi sivupeiliä

•

Hansikaslokero

Kaksi mukipidikettä

Mukipidike kojetaulussa

-

Uimaporras

•

Jalkatilan vedenpoisto

-

Rajoitettu lisävarustepaketti

-

Multi-Mount-järjestelmä
Kaksisävyiset kansimatot
Vetokoukku
Automaattinen pilssipumppu
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-

•
•
•

•
•
-

•
•
•

•
•
-

•
•
•

•
•

• (2)
•
•
•

• (uudistettu)
•

• (uudistettu)
•

• (uudistettu)
•

• 1 perusosa

• 1 perusosa ja mukipidike

• 1 perusosa ja mukipidike

Muotoon leikattu

Muotoon leikattu

Muotoon leikattu

•
•

•
•

•
•
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Tekniset tiedot
GP1800R HO

GP1800R SVHO

SuperJet

Värivalikoima

Black/Carbon

Azure Blue tai Lime Yellow

White/Blue

Henkilöluku

1–3 henkilöä

1–3 henkilöä

1 henkilö

Pituus (m)

3,35

3,35

2,24

Leveys (m)

1,22

1,22

0,68

Korkeus (m)

1,19

1,19

0,66

Kuivapaino (kg)

335

349

139

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

70

70

18

Varapolttoainesäiliön tilavuus (l)

-

-

5,5

Säilytyskapasiteetti yhteensä (l)

93,2

93,2

-

RUNGON JA KANNEN TEKNISET TIEDOT

Huippukevyt NanoXcel® 2 -runko

•

•
•

Huippukevyt NanoXcel® 2 -kansi
Huippukevyt NanoXcel® -runko

-

-

•

-

-

Huippukevyt NanoXcel® -kansi
SMC-painepuristettu lasikuitu

-

-

•

MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT
Iskutilavuus
Moottori
Turbiini
Polttoainesuositus

OMINAISUUDET
Yamaha RiDE® hallintajärjestelmä
Peruutus
Trimmijärjestelmä
Ohjauksen säätö

1 812 cm³

1 812 cm³

701 cm³

Nelisylinterinen, nelitahtinen, 1,8 litran
HO-vesijettimoottori

Turboahdettu, nelisylinterinen ja nelitahtinen,
Super Vortex HO-vesijettimoottori

Kaksisylinterinen, kaksitahtinen Yamaha
Marine-vesijettimoottori

155 mm, korkeapaine

160 mm, korkeapaine

144 mm

98E

98E

98E

•

•

-

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

RiDE®-ajonhallintajärjestelmä

-

Sähkö

Sähkö

-

-

-

-

Etähallittava ajonestojärjestelmä ja rajoitetun tehon tila

•

•

Turvallisuus- ja ajotoimintojen hallinta Connext-kosketusnäytössä

-

-

-

Vakionopeuden säätö ja No Wake ModeTM-satama
-ajotila

-

-

-

Pikapainikkeet (hälytyksen vaimennus, valikon vieritys)

-

-

-

-

Kilpamallista sovellettu, kaksiosainen

-

Vesitiivis säilytystila

•

Kilpamallista sovellettu, kaksiosainen

Takaosan, pikalukitteinen säilytystila

-

-

-

-

-

Istuin

Ylösvedettävät knaapit

•

-

-

Hansikaslokero

•
•

•
•

Mukipidike kojetaulussa

-

-

-

Kaksi sivupeiliä

Uimaporras

•

•

Jalkatilan vedenpoisto

-

-

-

Rajoitettu lisävarustepaketti
Multi-Mount-järjestelmä

-

-

-

Kaksisävyiset kansimatot

Muotoon leikattu

Muotoon leikattu

-

Vetokoukku
Automaattinen pilssipumppu

•
•

•
•

-

•

1/ Kuivapaino ja ilmoitettu säilytystilan kapasiteetti eivät sisällä rajoitettua lisävarustepakettia.
*/ Yamaha pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ilmoitusta. Tekniset tiedot ja mitat ovat likiarvoja ja todelliset arvot voivat vaihdella.
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Jokainen Yamaha ansaitsee
vain parasta
Alkuperäiset Yamaha-varaosat ja voiteluaineet takaavat
Yamahasi täydellisen suorituskyvyn ja pitkäaikaisen
luotettavuuden. Alkuperäiset Yamaha-varaosat täyttävät
tiukat turvallisuusstandardit, sopivat varmasti ja niissä on
ylittämätön kulutuskestävyys - antaen sinulle mielenrauhan.
Valtuutettu Yamaha-huolto tarjoaa sinulle parasta
asiantuntemusta ja käyttää aina alkuperäisiä Yamahavaraosia ja Yamalube®-tuotteita, jotka on suunniteltu varta
vasten Yamaha-tuotteisiin.
Perusteellisen ja jatkuvan tuotekoulutuksen ansiosta
valtuutetun Yamaha-huollon henkilökunnalla on
erinomainen asiantuntemus ja osaaminen, jonka avulla
Yamahasi pysyy kuin uutena. Lisätietoa saat Yamahajälleenmyyjältäsi ja verkkosivustoltamme:
www.yamaha-motor.fi
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Olennainen osa moottoria
Paras tapa pitää huolta vesijettisi tai
perämoottorisi suorituskyvystä ja
kestävyydestä on käyttää Yamahan
omien insinöörien kehittämiä Yamalube®voitelutuotteita.
Yamalube®-tuoteperhe kattaa täysja puolisynteettiset öljyt kaksi- ja
nelitahtimoottoreihin sekä erityiset mineraalija kilpa-ajoöljyt. Yamalube®:sta löytyy ratkaisu
kaikkiin ilmasto- ja käyttöolosuhteisiin.
Olemme valmistaneet myös laajan
valikoiman huolenpitotuotteita, jotka
pitävät Yamahasi huippukunnossa. Yamahajälleenmyyjäsi auttaa mielellään oikean
voiteluaineen valinnassa. Lisätietoa saat myös
verkkosivustoltamme:
www.yamaha-motor.fi
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LISÄVARUSTEET

Lisää hauskuutta ja
mukavuutta vesillä
Uuteen lisävaruste- ja vaatemallistoomme
kuuluu kaikkea tyylikkäistä vaatteista,
märkäpuvuista, vesiurheiluvarusteista sekä
vetorenkaista ja -lautoista suojapeitteisiin,
kiinnitysköysiin ja muihin käytännöllisiin
varusteisiin.
Tarvitsetpa vesiurheiluusi mitä tahansa, saat
sen meiltä – toimivana ja kestävänä ratkaisuna.
Aivan kuin Yamahalta voi odottaakin.

WaveRunner fenderi, sin./musta
MWV-WVRNR-HH
24,79 €

Kiinnitysköysi (365cm)

WaveRunner FX kaiuttimet

Suojapeitteen säilytyspussi
MWV-WVRNR-BG-01
333,99 €

F3X-H81C0-T0-00

457,88 €

MWVDLINE12BK

13,29 €

SUOJAPEITTEET

SuperJet
EX Sport/DLXE/EXR
EX
VX / VX Deluxe / Sport
VX CRUISER / HO
GP1800 / R
FX HO / SVHO
FX Cruiser HO / SVHO
FX Cruise HO / SVHO
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MWV-CVRSJ-GY-19
MWV-CVREX-DL-19
MWV-CVREX-BS-17
MWV-CVRVX-BC-19
MWV-CVRVX-CR19
MWV-CVRGP-00-19
MWV-CVRFX-CH19
MWV-CVRCR-CH19
MWV-CVRCR-CH18

271,00 €
327,00 €
269,01 €
282,00 €
340,00 €
340,00 €
347,00 €
333,00 €
307,00 €
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VESIURHEILU

Siipikelluke, 1 hlö, punainen
N18-GMP16-C0-00
132,00 €

Siipikelluke, 1 hlö, sininen

Hinattava tuoli, 2 hlö, punainen
333,99 €

Hinattava tuoli, 2 hlö, sininen
N18-GN017-E0-00
333,99 €

Kajakki, 3 hlöä, punainen

Täytettävä SUP-lauta

Täytettävä tuoli, punainen

Täytettävä tuoli, sininen

N18-GN017-C0-00

YMM-H17SU-PP-C3

862,00 €

N18-GN016-E0-00

N18-GN019-C0-00

132,00 €

Uimarengas, 1 hlö, punainen
102,99 €

N18-GN012-C0-00

N18-GN015-C0-00

64,80 €

N18-GN019-E0-00

26,09 €

N18-HR001-2E-00

Uimarengas, 1 hlö, sininen
N18-GN012-E0-00

Kajakki, 3 hlöä, sininen
301,00 €

N18-GN015-E0-00

Kansikelluke, 2 hlöä, punainen
102,99 € N18-GN014-C0-00
236,00 €

Kansikelluke, 2 hlöä, sininen
N18-GN014-E0-00
236,00 €

Vesisukset, punainen
301,00 € N18-GN018-C0-00

N18-GN018-E0-00

229,00 €

Itseensä pakattava selkäreppu
Vetonaru, 4 hlöä
59,40 € T18-HB00C-01-00
18,69 € N18-GN013-C4-00

32,90 €

Bodyboard-lauta, punainen

Vesisukset, sininen
229,00 €

64,80 €

N18-GN021-C0-00

46,80 €

Miesten WaveRunner-märkäpuku
D18-AL102-B7
222,00 €

Miesten WaveRunner-märkäpuku
D18-AL103-B7
94,60 €

69,11 €

WaveRunner-lippis, sininen
N18-GH100-0E-00
25,69 €

WaveRunner-lippis, harmaa
N18-GH100-F0-00
25,69 €

VAATTEET JA VARUSTEET

Sininen kylpypyyhe
N18-GR012-E0-00

Harmaa kylpypyyhe
26,09 €

Naisten WaveRunner-märkäpuku
D18-AL203-B7
94,60 €
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N18-GR012-F0-00

Sininen rantapyyhe

WaveRunner-t-paita
B18-GT101-B0

WaveRunner-huppari
30,90 €

B18-GT107-B0

Miesten WaveRunner-märkäpuku
kilpakäyttöön
D17-AL1E0-E0
316,00 €
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www.yamaha-motor.fi

Seuraa meitä:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.,
Suomen sivuliike
Niittyrinne 4
02270 Espoo

Jälleenmyyjä

WAVERUNNER on Yamaha Groupin EU-alueella rekisteröimä tavaramerkki. Tämän esitteen kuva ovat tekijänoikeuksien ja
muiden immateriaalioikeuksien suojaamia. Esitettä ei saa julkaista, jäljentää ja/tai kopioida kaupalliseen käyttöön miltään
osin ilman Yamaha Motor Europe N.V.:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kuvissa olevat WaveRunner-mallit ovat
esillä havainnollistamisen vuoksi. Todelliset tuotteet voivat poiketa kuvissa esitetyistä. Kuvissa näkyvät lisävarusteet
eivät sisälly peruskokoonpanoon. Lue käyttöohjeet ja noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia. Aja vastuullisesti.
Käytä suojavaatteita ja pelastusliivejä. Aja aina kykyjesi mukaan. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa reagoida
odottamattomiin tapahtumiin. Säilytä turvaväli ja suhtaudu kunnioittavasti muihin vesillä kulkijoihin. Älä aja vesijettiä
alkoholin vaikutuksen alaisena
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