2020 Modely WaveRunner na rok
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RUSH
Slnko, more a radosť z jazdy. Stačí pridať vodu.
Ľudia, ktorí milujú vzrušenie z pohybu na
vode – ktorí si radi doprajú radosť z jazdy
na temperamentnom športovom stroji
alebo aj pomalú plavbu v pokojných vodách
odhaľujúcich skutočné krásy prírody – si
na palube modelov radu WaveRunner
nepochybne nájdu svoje výnimočné okamihy.
A to skrátka preto, že boli stvorené na vodu.
Tak ju pridajte.
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V úlohe čarovnej vstupenky do sveta
pôžitkov, ktoré si s rodinou a priateľmi
môžete dopriať na vode, skutočne nemajú
konkurenta. Rovnako sú po celom svete
známe svojou hladkou, tichou prevádzkou
s vysokým výkonom a dokonalou
spoľahlivosťou.

Uspokojenie z číreho dobrodružstva. Vábenie
vody. Výzva aj zábava z jazdy na originálnom
modeli WaveRunner. Na týchto stránkach ich
objavíte všetku a ešte oveľa viac.
Ak chcete zažiť nadšenie, navštívte stránku
www.yamaha-motor.sk
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Rozvírte hladinu

Stačí pocítiť a musíte ho mať
Žiadny iný vodný skúter Vám neponúkne ten
výnimočný pocit z jazdy strojom WaveRunner.
Pýtate sa prečo? Na jeho dosiahnutie boli
potrebné dlhé roky vývoja a oddanosti
technickým inováciám vedúcim k vytvoreniu nášho
výnimočného radu modelov, ktoré dnes dominujú
svojej triede. Každý detail ich technológií a štýlu
Vám poskytne pocit jednoty s Vaším strojom
v dokonalej harmónii s vodou. Práve tým sa stáva
zážitok z jazdy na modeloch WaveRunner tak
výrazne odlišným – a zároveň úplne jedinečným.

Výkon na vode
Srdcom vášho modelu WaveRunner je spoľahlivý,
tichý a hospodárny motor Yamaha. Od začiatku
výroby bol špeciálne určený na použitie na
vode, aby si za využitia tých najnovších lodných
technológií dokázal bez zaváhania poradiť s týmto
mimoriadne náročným prostredím – a dopriať
Vám radosť a pôžitok vďaka dokonalej kontrole.

V inováciách sme doma
Spoločnosť Yamaha je v oblasti výroby vodných
skútrov známa predstavením mnohých
priekopníckych a dovtedy neznámych technológií,
no naše technické inovácie sú skrátka úchvatné.
Od najnovších špičkových motorov TR-1 až
po revolučný a exkluzívny systém RiDE®
s intuitívnym ovládaním. Od praktického
elektronického radenia po mimoriadne ľahký
a pritom výnimočne pevný trup z materiálu
NanoXcel2. V spoločnosti Yamaha sa inovácia
pozdvihuje na úroveň umenia.
Ďalšie informácie získate na adrese:
www.yamaha-motor.sk
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RiDE – prichádza revolúcia
Nová úroveň istoty pre každého jazdca akejkoľvek
úrovne. Stlačením páky škrtiacej klapky na pravej
rukoväti sa pohnete dopredu a zrýchľujete –
stlačením páky na ľavej rukoväti spomalíte alebo
cúvate. Je to skutočne také jednoduché!

Vysokovýkonný motor (HO)

Elektrické riadenie – tak jednoduché!
Úžasný systém elektronického vyvažovania s 2
jednoduchými tlačidlami na ľavej rukoväti poskytuje
úplnú kontrolu počas jazdy. Stačí znížiť polohu
vyváženia pri vyberaní ostrej zákruty – a potom ju
obnoviť a vyraziť vpred maximálnou rýchlosťou.

Motor Super Vortex HO

s objemom 1812 ccm
Tento hospodárny a zároveň ekologický lodný
motor Yamaha DOHC s objemom 1812 ccm má
vôbec najväčší výtlak spomedzi všetkých sériovo
vyrábaných plavidiel, pričom je známy svojím
špičkovým výkonom a spoľahlivosťou. Poháňa
modely VXR, VX Cruiser HO a FX HO.
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NanoXcel – ľahký a pevný

NanoXcel 2 – ešte ľahší a pevnejší

Trupy a paluby z materiálu NanoXcel® sú ľahké,
pevné a hladké vďaka patentovanej nanotechnológii,
ktorá vytvára neuveriteľne silnú molekulárnu väzbu
umožňujúcu dosiahnuť až o 25% nižšiu hmotnosť
v porovnaní s bežnými materiálmi.

Materiál NanoXcel2® je o 18% ľahší než pôvodný
materiál NanoXcel® – a pritom je rovnako pevný
a silný. Z trupu skútra FX Cruiser SVHO napríklad
uberá 21 kg/46 lb, aby ponúkol ešte prudšie
zrýchlenie, vyššiu maximálnu rýchlosť a lepšiu
hospodárnosť.

Vstrekovacie čerpadlo Super Vortex

Ľahký motor TR-1

s vysokým výkonom
Vynikajúca verzia turbomotora SVHO s objemom
1812 ccm v našich špičkových modeloch beží
rovnako hladko a spoľahlivo, no ponúka o 20% vyšší
výkon! Vyskúšajte si ho vo všetkých modeloch FX
SVHO aj modeli GP1800.

Vstrekovacie čerpadlo Super Vortex s vysokým
výkonom, ktoré bolo špeciálne navrhnuté na
optimalizáciu úžasného výkonu motora SVHO,
mohutný výkon na vode pretvára na okamžitú
trakciu.

Tento 3-valcový motor s objemom 1049 ccm ponúka
o 13% vyšší výkon než náš pôvodný motor MR-1,
no je o úžasných 40% menší a 20% ľahší, aby tak
umožnil dosiahnuť ešte vyššiu maximálnu rýchlosť
a prudšie zrýchlenie. Poháňa všetky modely EX.
Špeciálna verzia HO (vysoký výkon) poháňa modely
VX Cruiser, VX DeLuxe i nový model VX.
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Rozvírte hladinu

Vzdialené zabezpečenie

Tu začína pohodlná jazda

Elektronické ovládanie plynu

Systém Quick-Shift Trim System
(QSTS)

Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači aktivujete
nízkootáčkový režim umožňujúci precízne
manévrovanie. V záujme zaručenia bezpečnosti
a lepšieho pocitu istoty sa druhým tlačidlom
zablokuje zapaľovanie, čo zabráni nechcenému
naštartovaniu – alebo jazde bez vedomia majiteľa.

Nastaviteľné riadenie
Výhoda, ktorá napomáha dokonale vyladiť stroj
podľa vášho štýlu jazdy. Niektoré modely umožňujú
teleskopické nastavenie, kým iné sú vybavené
4-krokovým systémom na nastavenie náklonu, čím
pôžitku z jazdy na stroji WaveRunner dodávajú
nádych luxusu.
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Nech už obľubujete akýkoľvek štýl jazdy na
akejkoľvek vodnej ploche, máme pre Vás to správne
sedadlo. Od luxusného trojmiestneho cruiserového
sedadla po priľnavé športové sedadlo –pohodlie pre
Vás aj Vašich pasažierov je vždy zaručené.

Tento jedinečný systém disponuje inteligentnými
funkciami – tempomatom umožňujúcim zadať
a udržiavať rýchlosť, režimom No Wake Mode
uľahčujúcim riadenie pri nízkej rýchlosti –
a spiatočkou so systémom kontroly trakcie
zamedzujúcim nadmernému zvýšeniu otáčok pri
cúvaní.

Dôraz na kormu

Prehľadné, moderné nástroje

V záujme nadšencov vodných športov sme
venovali pozornosť každému detailu, a to
predovšetkým priestrannej korme so širokými
schodíkmi, protišmykovými rohožami Hydro-Turf®
a praktickými, ideálne umiestneným rukoväťami,
takže nasadanie je jednoduchosť sama.

Jednoduchá čitateľnosť údajov je základom
uvoľnenej jazdy a modely WaveRunner ponúkajú
to najlepšie a najštýlovejšie prístrojové vybavenie
spoločne s prakticky umiestneným ovládaním
funkcií. O Vašu informovanosť sa zároveň starajú
dômyselné výstražné systémy.

Pohodlná otočná rukoväť QSTS ponúka plynulý
postupný prechod piatimi rýchlostnými stupňami.
Otočením rukoväte znížite rýchlosť pri vyberaní
skutočne ostrej zákruty, aby ste ju následne znova
zvýšili a vyrazili vpred maximálnou rýchlosťou.

Úložný priestor
Praktický a dômyselne prepracovaný úložný priestor
jazdci na strojoch WaveRunner skutočne oceňujú,
pričom väčšina modelov ponúka priestranné,
vodotesné úložné priečinky. Ideálne na uloženie
drobného občerstvenia, studených nápojov, ťažných
lán – a slnečných okuliarov.
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Ďalší cenovo dostupný
model od spoločnosti
Yamaha s názvom
EX Sport
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EX Sport
Inovatívny model Yamaha EX Sport – pre ľudí, ktorí požadujú maximálnu
spoľahlivosť a stopercentnú zábavu na vode v podobe obratného, všestranného
a zároveň ľahko ovládateľného stroja. Vrátane funkcií, ktoré dopĺňajú štandardný
model EX.
Pri vývoji modelového radu EX sme kládli hlavný dôraz na spoľahlivosť a technické
inovácie, vďaka ktorým si vodné skútre Yamaha WaveRunner získali legendárne
meno, avšak bez zbytočných okrás, čím sa podarilo dosiahnuť pozoruhodnú cenovú
dostupnosť výsledného produktu. Model EX Sport je skutočne ideálna voľba na
vodné športy.

Black with Azure Blue

Výkonný motor Yamaha TR-1 – 3-valec
s objemom 1 049 ccm
Vzrušujúci model EX Sport aj napriek
prekvapujúco nízkej cene poháňa najnovšia verzia
nášho inovatívneho 3-valcového motora Yamaha
TR-1 s objemom 1 049 ccm. Tento kompaktný
agregát s nízkou hmotnosťou a pôsobivou
agilitou sa vyznačuje živým zrýchlením a skvelým
maximálnym výkonom, ako aj legendárnou
hospodárnosťou a spoľahlivosťou, ktoré
očakávate od stroja značky Yamaha.
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Vstrekovacie čerpadlo s vysokým
prietokom – všetok tlak, ktorý
potrebujete
Riadenie s vynikajúcou odozvou a vzrušujúci
výkon sú už dlho charakteristickými znakmi
vodných skútrov Yamaha WaveRunner. Okamžitý
záber na vode a zrýchlenie sa podarilo dosiahnuť
kombináciou prívodu s vysokým prietokom,
vysokotlakového vstrekovacieho čerpadla
s vysokým prietokom a vrtule z nerezovej ocele,
ktorá beží v dokonale prepracovanom kryte.

Multifunkčné prístroje na paneli LCD

Úložný priestor v prednej časti

Od vodného skútra s takou fantasticky výhodnou
cenou by ste zrejme nečakali skvelo vyzerajúce
multifunkčné prístroje LCD pripevnené na
štýlovom palubnom paneli – v modeli EX Sport
ich však nájdete. Potešia Vás prehľadné a dobre
čitateľné displeje tachometra a otáčkomera, ako
aj informatívne výstupy ukazovateľov hladiny
paliva a prevádzkových hodín.

Rýchly prístup k predmetom, ktoré potrebujete
na vode, v úložnom priestore v prednej časti.

EX Sport

Vyznačuje sa plynulým, spoľahlivým a hospodárny výkonom charakteristickým
pre všetky naše stroje a má všetko potrebné na skutočne štýlovú jazdu na vode –
prehľadné a informatívne prístroje, mechanickú spiatočku, dve zrkadlá, stúpadlo
a rukoväť na nastupovanie, vlečný hák a veľkorysý úložný priestor.

28-01-2020 10:34

Model EX DeLuxe–
najlepšie produkty
majú len zriedka takúto
priaznivú cenovku
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EX DeLuxe
Inovatívny model Yamaha EX DeLuxe – pre ľudí, ktorí požadujú maximálnu
spoľahlivosť a stopercentnú zábavu na vode v podobe obratného, všestranného
a zároveň ľahko ovládateľného stroja. Vrátane funkcií, ktoré dopĺňajú štandardný
model EX.
Pri vývoji modelového radu EX sme kládli hlavný dôraz na spoľahlivosť a technické
inovácie, vďaka ktorým si vodné skútre Yamaha WaveRunner získali legendárne
meno, avšak bez zbytočných okrás, čím sa podarilo dosiahnuť bezprecedentnú
cenovú dostupnosť výsledného produktu. Model DeLuxe, ktorý tróni na vrchole
nášho modelového radu EX, je stroj s množstvom funkcií a vysokou hodnotou!

EX DeLuxe

Vysoko na zozname jeho početných výhod sa nachádza naša revolučná technológia
Ride®, intuitívny systém riadenia s jednoduchým používaním, ktorý už zmenil
jazdné návyky používateľov najvyšších modelov našich vodných skútrov.

Black with Lime Green

Výkonný motor TR-1 – 3-valec s objemom
1 049 ccm

Systém RiDE (spiatočka s elektronikou
s intuitívnym spomaľovaním)

Pohodlné sedadlo až pre 3 osoby

Multifunkčné prístroje na paneli LCD

Vzrušujúci model EX DeLuxe aj napriek
prekvapujúco nízkej cene poháňa najnovšia verzia
nášho inovatívneho 3-valcového motora Yamaha
TR-1 s objemom 1 049 ccm. Tento kompaktný
agregát s nízkou hmotnosťou a pôsobivou
agilitou sa vyznačuje živým zrýchlením a skvelým
maximálnym výkonom, ako aj legendárnou
hospodárnosťou a spoľahlivosťou, ktoré
očakávate od stroja značky Yamaha.

Revolučný systém RiDE® prináša zmeny v oblasti
riadenia a dodáva pocit istoty jazdcom akejkoľvek
úrovne. Jednoduchým stlačením páčky na
pravej rukoväti uvádzate stroj do pohybu vpred
a zrýchľujete, zatiaľ čo stlačením páčky na ľavej
rukoväti spomaľujete alebo cúvate. Keď k tomu
prirátate aj bonus v podobe funkcie spiatočky so
systémom kontroly trakcie, riadenie je skutočne
jednoduché!

Dvojfarebné ergonomické sedadlo s presným
prešívaním je veľmi bezpečné a pohodlné, vďaka
čomu je ideálne na sólo jazdu alebo plavbu až pre
3 osoby. Úroveň pohodlia je natoľko vysoká, že
budete mať dojem, akoby ho vyrobili na mieru
pre Vás. Pod ním sa navyše nachádza aj veľmi
praktický vodotesný úložný priestor.

Od vodného skútra s takou fantasticky výhodnou
cenou by ste zrejme nečakali skvelo vyzerajúce
multifunkčné prístroje LCD pripevnené na
štýlovom palubnom paneli – v modeli EX DeLuxe
ich však nájdete. Potešia Vás prehľadné a dobre
čitateľné displeje tachometra a otáčkomera, ako
aj informatívne výstupy ukazovateľov hladiny
paliva a prevádzkových hodín.
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Úžasný model EXR –
vyššia rýchlosť a ešte
viac zábavy
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EXR
Naše modely série EX si po celom svete vyslúžili uznanie ako rad vodných skútrov
so skvelou hodnotou, preto sme hrdí, že súčasťou tejto pôsobivej série je ešte
rýchlejší model EXR, ktorý ponúka ešte viac zábavy.
Je to veľmi výkonný športový stroj, no pritom je všestranný a jednoducho sa
ovláda. Vysoko na zozname jeho jedinečných vlastností je ľahký a svižný trup
NanoXcel2 a naša revolučná technológia RiDE™ – intuitívny systém riadenia
s jednoduchým používaním, ktorý už revolučným spôsobom ovplyvnil jazdenie na
vodných skútroch pre vlastníkov našich prémiových modelov.
Napriek dostupnosti modelu EXR prúdi v jeho žilách čistá DNA značky Yamaha –
technické inovácie, svetové technické riešenia a mimoriadna spoľahlivosť.

EXR

Lime Yellow with Azure Blue

O 10 % vyšší výkon – motor TR-1 HO
s objemom 1 049 ccm

Ľahký materiál trupu a paluby NanoXcel2

Vylepšenie čerpadla

Štýlové multifunkčné prístroje LCD

Všetky modely série EX poháňa náš inovatívny
trojvalcový motor, konkrétne pozoruhodný
typ Yamaha TR-1 s objemom 1049 ccm, však
model EXR je vybavený najnovšou verziou HO
(vysoký výkon) tohto kompaktného a ľahkého
motora, ktorá má o 10 % vyšší výkon! Výsledok?
Úžasné zrýchlenie a vynikajúca maximálna
rýchlosť v spojení s povestnou hospodárnosťou a
spoľahlivosťou značky Yamaha.

Pri modeli EXR s čistokrvným športovým
charakterom nám záležalo na tom, aby sme
zachovali skvelú kombináciu jednoduchej
ovládateľnosti a vyváženia, ktorú tak oceňujú
používatelia iných modelov EX, prepracovali sme
však trup a palubu s využitím nášho najnovšieho
materiálu NanoXcel2, ktorý je jedinečne ľahký, no
pritom pevný. Vďaka tomu je náš model EXR ešte
rýchlejší a svižnejší – a je s ním ešte viac zábavy!

Úplne nový model EXR prichádza s vylepšením
čerpadla na dosahovanie rýchlejšej odozvy a ešte
športovejšiu jazdu.

Od vodného skútra s takou fantasticky výhodnou
cenou by ste zrejme nečakali skvelo vyzerajúce
multifunkčné LCD prístroje pripevnené na
štýlovom palubnom paneli – v modeli EXR ich
však nájdete. Potešia vás prehľadné a dobre
čitateľné displeje tachometra a otáčkomera, ako
aj informatívne výstupy ukazovateľov hladiny
paliva a prevádzkových hodín.
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Vďaka absolútnej
všestrannosti nemá
konkurencia šancu
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VX DeLuxe
Športový vzhľad, skvelý výkon, výnimočná hospodárnosť, nízka potreba údržby a
množstvo skvelých funkcií – to všetko zohralo svoju rolu, aby sa naše modely VX
stali tými najvyhľadávanejšími spomedzi vodných skútrov. Takú pozornosť im však
zabezpečilo ich všestranné využitie.
Rovnako ako pozoruhodne plynulý motor a množstvo ďalších „luxusných“ funkcií,
ktoré predstavujú štandard, model VX Deluxe poskytuje revolučnú technológiu
riadenia RiDE. Tento intuitívny systém s jednoduchým ovládaním predstavuje
okamžitú mieru istoty aj pre menej skúsených vodičov.

VX DeLuxe

Jednoducho povedané, teraz už neexistuje žiadny iný vodný skúter, ktorý dokáže
poskytnúť taký výnimočný zážitok na vode plný zábavy pri rovnakej dostupnosti.

Yacht Blue with Lime Yellow

Vysokovýkonný, 3-valcový motor TR-1 s
objemom 1049 ccm

Systém RiDE (spiatočka s elektronikou
s intuitívnym spomaľovaním)

Multifunkčné LCD prístroje a veľké
dvojité zrkadlá

Rozšírená zadná plošina a ťažný hák

Skúter VX DeLuxe poháňa náš inovatívny
3-valcový motor s objemom 1049 ccm a vysokým
výkonom TR-1. Tento výnimočne kompaktný
a ľahký stroj poskytuje mimoriadny ťah, živú
akceleráciu a skvelý výkon vo vysokých otáčkach
spolu s hospodárnosťou a spoľahlivosťou. Ľahký
motor taktiež prispieva k poskytnutiu výnimočnej
manipulácie, svižnosti a vyváženosti.

Revolučný systém RiDE® prináša zmeny v oblasti
riadenia a dodáva pocit istoty jazdcom akejkoľvek
úrovne. Jednoduchým stlačením páčky na
pravej rukoväti uvádzate stroj do pohybu vpred
a zrýchľujete, zatiaľ čo stlačením páčky na ľavej
rukoväti spomaľujete alebo cúvate. Keď k tomu
prirátate aj bonus v podobe funkcie spiatočky so
systémom kontroly trakcie, riadenie je skutočne
jednoduché!

Skvelo vyzerajúce multifunkčné LCD prístroje
pripevnené na štýlovom paneli kabíny nie
sú to, čo by ste na vodnom skútri s takou
bezkonkurenčnou cenou čakali. Rovnako by ste
nečakali ani veľké vstavané zrkadlá, skúter VX
DeLuxe ich však má, aby Vám pomohli dohliadať
na to, čo sa deje za vami – veľmi praktické pri
ťahaní wakeboardu či lyžiara.

Skúter VX DeLuxe skutočne očarí fanúšikov
vodných športov a plavby, a to vďaka pohodlnému
sedadlu pre tri osoby, rozšírenej zadnej platforme
s hlbokým schodíkom na vysadnutie z vody – a
silnému, praktickému ťažnému háku. Pohodlné,
protišmykové podložky Hydro-Turf® sú ďalším
skutočným pôžitkom, na ktorý sa môžete tešiť pri
wakeboardingu, lyžovaní či plávaní s priateľmi.
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Zažite ten rozdiel s
modelovým radom
VX Limited
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VX Limited
Predstavujeme Vám modelový rad VX Limited – plynulý, výkonný motor s
revolučným systémom riadenia RIDE spoločnosti Yamaha a množstvom ďalších
výhod sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tento ohromujúci príklad štýlového
výkonu a hospodárnosti.
Zatiaľ čo mnoho jednotlivých technických a praktických funkcií zohralo dôležitú
úlohu, aby sa z modelov VX stali naše najvyhľadávanejšie vodné skútre, bola to až
ich všestranná využiteľnosť, ktorá im zabezpečila takú pozornosť.

VX Limited

Jednoducho povedané, rad VX Limited predstavuje výnimočné vodné skútre
v danej triede – také, ktoré dokážu poskytnúť mimoriadny a luxusný zážitok na
vode pri danej cenovej dostupnosti.

White

Vysokovýkonný, 3-valcový motor TR-1
s objemom 1 049 ccm

Technológia na vode – tlak, ktorý vami
pohne

Ďalšie vyťahovacie kliny

Špeciálna edícia s vlečným hákom

Skúter VX Limited poháňa náš inovatívny
3-valcový motor s objemom 1049 ccm a vysokým
výkonom TR-1. Tento výnimočne kompaktný
a ľahký stroj poskytuje mimoriadny ťah, živú
akceleráciu a skvelý výkon vo vysokých otáčkach
spolu s hospodárnosťou a spoľahlivosťou. Ľahký
motor taktiež prispieva k poskytnutiu výnimočnej
manipulácie, svižnosti a vyváženosti.

Pružná manipulácia a vzrušujúci výkon
predstavujú charakteristické znaky skútra
VX Limited a jeho vynikajúce odpichnutie
a zrýchlenie umožňuje kombinácia prívodu
s vysokým prietokom, vysoko tlakového
vstrekovacieho čerpadla s vysokým prietokom
a vrtule z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú ukryté
pod detailne vyhotoveným krytom.

Modely VX Limited obsahujú celkovo 4
vyťahovacie kliny.

Vlečné oko umožňuje využívať modely VX
Limited pri vlečných vodných športoch: špeciálny
vlečný hák namontovaný v zadnej časti modelov
VX Limited tesne pod sedadlom predstavuje
jednoduchý bod pripojenia vlečného lana.
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Skvelý výkon.
Vynikajúce funkcie.
Skúter VX Cruiser HO
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VX Cruiser HO
VX Cruiser HO – náš prémiový model skútra VX Cruiser. Plynulý, výkonný motor
s revolučným systémom riadenia RIDE spoločnosti Yamaha a množstvom ďalších
výhod sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tento ohromujúci príklad štýlového
výkonu a hospodárnosti.
Zatiaľ čo mnoho jednotlivých technických a praktických funkcií zohralo dôležitú
úlohu, aby sa z modelov VX stali naše najvyhľadávanejšie vodné skútre, bola to až
ich všestranná využiteľnosť, ktorá im zabezpečila takú pozornosť.

VX Cruiser HO

Jednoducho povedané, VX Cruiser HO je výnimočný vodný skúter vo svojej triede
– a jediný, ktorý dokáže poskytnúť taký mimoriadny a luxusný zážitok na vode pri
takej cenovej dostupnosti.

Yacht Blue with Azure Blue

Vysokovýkonný motor s objemom 1812
ccm

Systém RiDE (spiatočka s elektronikou
s intuitívnym spomaľovaním)

Ľahký trup a paluba NanoXcel®

Tempomat Cruise Assist/režim No Wake

Výkon vyplývajúci z veľkého výtlaku,
vysokovýkonný motor s objemom 1812 ccm
je úžasný – a vstrekovacie čerpadlo s vysokým
prietokom s trojčepeľovým rotorom pomáha
premeniť tento výkon na elektrizujúce zrýchlenie.
Elektronický systém vstrekovania paliva (EFI)
prináša ten najplynulejší nárast výkonu a účinný
a hospodárny chod, dokonca aj keď použijete
bežné bezolovnaté pohonné látky.

Revolučný systém RiDE premení Vašu radosť z
jazdy a prinesie pocit istoty každému jazdcovi na
ľubovoľnej úrovni. Jednoduchým stlačením páky
škrtiacej klapky na pravej rukoväti sa pohnete
dopredu a zrýchľujete – stlačením páky na ľavej
rukoväti spomalíte alebo cúvate. Áno, je to
skutočne také jednoduché!

Hydrodynamický trup a paluba sú tvorené
jedinečným materiálom NanoXcel® spoločnosti
Yamaha, ktorý je približne o 25 % ľahší ako
bežný materiál GRP. Skúter VX Cruiser HO preto
prináša mimoriadne svižné riadenie a optimálnu
efektivitu využitia pohonných látok. Konštrukcia
trupu a paluby predstavuje najnovšiu generáciu,
ktorá poskytuje priestor a stabilitu s extra
úložným priestorom a pohodlím pri jazde.

Nájdite si dokonalú vlečnú rýchlosť a jednoducho
sa plavte v zónach, kde nesmiete vytvárať vlny.
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S týmto modelom FX
dosiahnete pri plavbe za
ďalšie horizonty
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FX Cruiser HO
Skúter FX Cruiser HO ponúka ďalší skok vpred v oblasti luxusu a výkonu – so
zlepšeniami, vďaka ktorým Vám dni strávené na vode prinesú ešte viac relaxu a
potešenia.
Vychutnajte si výkon motora HO s objemom 1812 ccm a objavte štíhly dizajn trupu
so svižnou ovládateľnosťou, intuitívnu kontrolu, ktorú poskytuje revolučný systém
RiDE, a isté riadenie ľahkého trupu NanoXcel.

Silver with Carbon

Vysokovýkonný motor s objemom 1812
ccm

Systém RiDE (spiatočka s elektronikou
s intuitívnym spomaľovaním)

O 30 % viac úložného priestoru pre ešte
väčšie dobrodružstvá

Vyťahovací klin

Vďaka veľkému zdvihovému objemu 1812 ccm
ponúka tento motor úžasne vysoký výkon –
a vstrekovacie čerpadlo s vysokým prietokom
s rotorom s tromi lopatkami pomáha premeniť
tento výkon na elektrizujúce zrýchlenie.
Elektronický systém vstrekovania paliva (EFI)
prináša ten najplynulejší nárast výkonu a účinný
a hospodárny chod, dokonca aj keď použijete
bežné bezolovnaté palivo.

Revolučný systém RiDE premení vašu radosť z
jazdy a prinesie pocit istoty každému jazdcovi na
ľubovoľnej úrovni. Jednoduchým stlačením páky
škrtiacej klapky na pravej rukoväti sa pohnete
dopredu a zrýchľujete – stlačením páky na ľavej
rukoväti spomalíte alebo cúvate. Áno, je to
skutočne také jednoduché!

Pri návrhu sme do našich modelov FX
zapracovali približne o 30 % viac úložného
priestoru s jednoduchým prístupom – takže Vás
dobrodružstvá môžu zaviesť ďalej a trvať dlhšie.
Všade sú šikovne integrované praktické úložné
riešenia: veľmi veľká vodotesná príručná skrinka,
veľkorysý úložný priestor pod sedadlami v
prednej aj v zadnej časti.

Tento model FX Cruiser HO ponúka 2 praktické
vyťahovacie kliny
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FX Cruiser HO

Objavovanie pokračuje v podobe pozoruhodných systémov elektronickej
škrtiacej klapky a vyvažovania, spiatočky so systémom kontroly trakcie, režimu
zabezpečenia a množstva ďalších funkcií – predĺžená plošina v zadnej časti,
nastaviteľné riadenie, sedadlo skútra pre 3 osoby, vyťahovacie kliny – skrátka svet
radosti z plavby.
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Dizajn, aby ste všetky
dobrodružstvá prežili
naplno
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FX SVHO
Rozžiarte svoju tvár pri jazde na tomto stroji, ktorý agresívnym štýlom zdoláva
vlny, alebo objavujte jeho pokojnejšiu stránku, keď sa premení na najplynulejší,
najvýkonnejší výletný stroj pre 3 osoby, aký ste si kedy priali mať, ktorý je
pripravený priniesť Vám skvelé dobrodružstvá v luxuse a pohodlí.
Motor SVHO s turbodúchadlom a ľahký trup a telo z materiálu NanoXcel2 sa
dokonale dopĺňajú – pôsobivý výkon sa spája so stabilným, svižným riadením a
pohodlnou jazdou.

FX SVHO

Modely FX SVHO ponúkajú špičkovú technológiu a vylepšenia, a to vďaka nášmu
revolučnému a intuitívnemu systému riadenia RiDE, elektronickému vyvažovaniu a
spiatočke, tempomatu Cruise-Assist a režimu zabezpečenia.

Black

Motor s turbodúchadlom s objemom
1 812 ccm

Prvý farebný dotykový displej v tomto
odvetví

Pohodlie, odvádzanie vody z priestoru pre
nohy – a jednoduchšie vysadanie z vody

Systém na upevnenie príslušenstva MultiMount

Tento úžasný motor SVHO (Super Vortex High
Output) poskytuje plynulý flexibilný výkon a
vyznačuje sa vysoko efektívnym chladením a
nasávaním vzduchu, ako aj silnými vnútornými
dielmi motora. Veľké vstrekovacie čerpadlo s
vysokým prietokom pomáha premieňať tento
výkon na elektrizujúce zrýchlenie – a elektronické
vstrekovanie paliva (EFI) poskytuje plynulý a
účinný výstupný výkon.

Medzi funkcie tohto nového štýlového systému
CONNEXT so 4,3-palcovou farebnou dotykovou
obrazovkou patrí zreteľné zobrazenie režimov
F-N-R, rýchlosti, vyváženia, stavu systému RiDE
a diagnostických informácií, ako aj možnosť
ovládania všetkých elektronických systémov.
Ponúka aj úplné možnosti prispôsobenia – od
farby a rozloženia obrazovky až po výber
ovládanej alebo zobrazenej funkcie.

Od riadenia s nastavením náklonu po sedadlo
pre 3 osoby vrátane veľkej plavebnej plochy s
hlbším a širším schodíkom a dvojicou rukovätí
na vysadnutie z vody – tento model FX skutočne
ponúka vyššie pohodlie. A navyše ako prvý v
tomto odvetví ponúka systém na odvádzanie
vody z priestoru pre nohy.

Nepáčilo by sa vám, keby ste si so sebou
mohli zobrať vybraté príslušenstvo, keď sa
chystáte stráviť deň na vode? S upevňovacím
systémom Multi-Mount si môžete so sebou vziať
reproduktory na prehrávanie hudby, systém GPS/
nástroj na vyhľadávanie rýb alebo kameru Go-Pro
či šálku kávy… pričom ich bezpečne upevníte k
pôsobivo vyzerajúcemu telu modelu FX.
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Váš turbopas – do sveta
super rýchlej plavby
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FX Cruiser SVHO
Všestrannosť nášho špičkového modelu FX Cruiser SVHO z radu strojov
WaveRunner je ohromujúca. Je to pohodlné rýchle plavidlo na dlhé vzdialenosti
plné praktických inovácií a navyše so sedadlom, ktoré umožňuje jazdu 3 osôb za
sebou ako v kine – stačí však pridať plyn a stane sa z neho výkonný športový stroj
vhodný na extrémnu jazdu.

Silver with Torch Red

Vysokovýkonný motor SVHO s turbodúchadlom, štíhly tvar tela a dizajn trupu z
ľahkého materiálu NanoXcel2 poskytujú skvelý výkon a stabilné, svižné ovládanie –
pri ktorom pomáha náš revolučný systém riadenia RiDE™.

FX Cruiser SVHO®

Úplne elektronické systémy ovládania s tempomatom Cruise-Assist, 3-polohovým
režimom No-Wake, elektronickou spiatočkou, systémom TDE (Thrust Directional
Enhancement Control) – zoznam funkcií pokračuje stále ďalej a ďalej.

Azure Blue with Lime Yellow

Motor s turbodúchadlom s objemom
1 812 ccm

Elektronický systém vyváženia pre zmenu
polohy počas jazdy

Systém ovládania pohonu

Jedinečný systém zabezpečenia s
jednoduchým ovládaním

Tento úžasný motor SVHO (Super Vortex High
Output) poskytuje plynulý flexibilný výkon a
vyznačuje sa vysoko efektívnym chladením a
nasávaním vzduchu, ako aj silnými vnútornými
dielmi motora. Veľké vstrekovacie čerpadlo s
vysokým prietokom pomáha premieňať tento
výkon na elektrizujúce zrýchlenie – a elektronické
vstrekovanie paliva (EFI) poskytuje plynulý a
účinný výstupný výkon.

Tento pozoruhodný systém ponúka úplnú
kontrolu nad polohou vyváženia počas jazdy.
Pomocou dvoch tlačidiel na ľavej rukoväti
jednoducho znížite polohu vyváženia tak, aby
ste ľahko vyberali ostré oblúky, a potom ju znova
obnovíte, aby ste mohli naplno vyraziť vpred.
Zreteľné zobrazenie polohy vyváženia počas jazdy
je ďalšou funkciou štýlového nového farebného
displeja CONNEXT.

Pomocou tejto najnovšej generácie nášho
známeho systému „L-mode“ možno nielen
nastaviť limit maximálnej rýchlosti, ale aj
akceleračnú krivku, vďaka čomu je skvelým
pomocníkom pri ťahaní nafukovačiek alebo
wakeboardov. V prípade začínajúcich jazdcov
môžete napevno vybrať nastavenie nižšej
rýchlosti, ako aj nastaviť stabilnú rýchlosť na
dlhších cestách, aby sa dosiahla maximálna
hospodárnosť.

Vďaka tomuto inovatívnemu systému si nemusíte
robiť starosti o samostatné diaľkové ovládanie –
stačí použiť kód PIN a nastaviť alebo deaktivovať
režimy zabezpečenia a ovládania pomocou
praktického prepínača – a dotykom na obrazovke
systému CONNEXT.
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Teraz si dokážete vodu
podmaniť ešte ľahšie…
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GP1800R HO
Model GP1800R HO je presvedčivou kombináciou športových a plavebných
schopností, obzvlášť navrhnutý s cieľom vyťažiť maximum z mnohých pokročilých
technických funkcií a priniesť vlastný štýl s agresívnymi farbami a grafickými
prvkami, pričom ako celok prináša bezkonkurenčný pomer ceny a hodnoty.
Teraz však prináša ešte niečo navyše – nasávací otvor a zadné plato, ktoré sú
navrhnuté pre svet pretekov a spoločne ešte viac zlepšujú ovládateľnosť, zatáčanie
a stabilitu na rozbúrenej vode.

GP1800R HO

Objavte aj jeho ďalšie pôsobivé funkcie, ktoré možno bežne nájsť len na
prémiových modeloch: patrí medzi ne napríklad trup a paluba NanoXcel2 a
revolučný systém riadenia RiDE. Ide o skutočne prelomový model, ktorý je úplne
intuitívny a ihneď poskytne istotu každému jazdcovi.

Black with Carbon

Vysokovýkonný 4-taktný motor 16V
DOHC s objemom 1812 ccm

Trup NanoXcel2. Maximálna pevnosť –
minimálna hmotnosť

Konštrukcia sedadla inšpirovaná pretekmi
– pohodlie a kontrola

Rozšírená zadná plošina a ťažný hák

Vysokovýkonný 4-valcový motor s objemom
1,8 litra a rozvodom DOHC má najvyšší
objem v odvetví, a predsa je vďaka nášmu
nepretržitému programu inovácií a vylepšovania
produktov mimoriadne kompaktný. Výsledkom
je ohromujúci výkon, zrýchlenie a mohutný
krútiaci moment spolu s čistou efektívnosťou a
hospodárnosťou.

Materiál NanoXcel2, ktorý sa podarilo vyvinúť
použitím jedinečných materiálových technológií
spoločnosti Yamaha, je dokonca o pôsobivých
18 % ľahší ako náš revolučný pôvodný materiál
NanoXcel – stále však rovnako pevný a silný.
Dizajn trupu umožňuje využiť pôsobivý športový
výkon modelu GP1800R HO na maximum vďaka
úžasnému zrýchleniu, vyššej maximálnej rýchlosti
a lepšej hospodárnosti.

Ergonomicky navrhnuté sedadlo z materiálu s
dobrou priľnavosťou v 2 farebných odtieňoch
vás očarí už pri prvej jazde na skútri GP1800R
HO. Časť tvarovaná v podobe opierok poskytuje
oporu bedrám počas zrýchľovania a zatáčania,
vďaka čomu sa naučíte skúter ovládať prirodzene
a s istotou. Znamená to, že môžete jazdiť dlhšie
– a neustále si vychutnávať vzrušenie, ktoré voda
prináša.

Skúter GP1800R HO skutočne očarí fanúšikov
vodných športov, a to vďaka pohodlnému sedadlu
pre tri osoby, rozšírenej zadnej plošine s veľkým
schodíkom na vysadnutie z vody s povrchom
jemným na dotyk – a silnému, praktickému
ťažnému háku. Pohodlné, protišmykové podložky
Hydro-Turf sú ďalším pôžitkom, na ktorý sa
môžete tešiť po wakeboardingu, lyžovaní či
plávaní s priateľmi.
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Náš skvelý model
GP1800R SVHO – vrchol
výkonnosti
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GP1800R SVHO
Naše modely GP sa dlhé roky tešia dobrému menu medzi ozajstnými pretekármi
z celého sveta. Toto dedičstvo je jasne viditeľné v tvaroch nášho vysokovýkonného
hrdinu, ktorým je model GP1800R SVHO.
Je to odpoveď na modlitby všetkých vyznávačov výkonu – stroj s fantastickým
vzhľadom, plynulou jazdou a ohromným výkonom, odolným a agilným trupom, ako
aj množstvom inovatívnych funkcií, ktoré ho radia do úplne novej triedy.

Lime Yellow

GP1800R SVHO

Teraz však prináša ešte niečo navyše – nový nasávací otvor a zadné plato, ktoré sú
navrhnuté pre svet pretekov a spoločne ešte viac zlepšujú ovládateľnosť, zatáčanie
a stabilitu na rozbúrenej vode.

Azure Blue

Vysokovýkonný motor Super Vortex
s turbodúchadlom s objemom 1 812 ccm

Systém RiDE (spiatočka s elektronikou
s intuitívnym spomaľovaním)

Športové dedičstvo, ktoré sa pozná na
pohľad

Elektronické vyváženie a prehľadné
štýlové prístroje

Tento úžasný motor poskytuje plynulý flexibilný
výkon a vyznačuje sa vysokoefektívnym
chladením a nasávaním vzduchu, ako aj silnými
vnútornými dielmi motora. 160 mm vstrekovacie
čerpadlo s vysokým prietokom pomáha
premieňať výkon na elektrizujúce zrýchlenie –
a elektronické vstrekovanie paliva (EFI) poskytuje
mimoriadne plynulý a účinný výstupný výkon.

Revolučný systém RiDE premení Vašu radosť z
jazdy a prinesie pocit istoty každému jazdcovi na
ľubovoľnej úrovni. Jednoduchým stlačením páky
škrtiacej klapky na pravej rukoväti sa pohnete
dopredu a zrýchľujete – stlačením páky na ľavej
rukoväti spomalíte alebo cúvate. Áno, je to
skutočne také jednoduché!

S modelom GP1800R SVHO je ťahanie zábavných
pomôcok a ľudí skutočným potešením vďaka
pevnému vlečnému oku, dvojici veľkých
zabudovaných spätných zrkadiel, veľmi
pohodlným rohožiam Hydro-Turf a schodíku na
vysadnutie z vody s mäkkým povrchom. A navyše
nový nasávací otvor a zadné plato navrhnutáé pre
svet pretekov prispievajú k lepšiemu kontaktu
s vodou, vďaka čomu je ťahanie jednoduchšie a
presnejšie.

Systém elektronického vyvažovania s 2
jednoduchými tlačidlami na ľavej rukoväti
poskytuje úplnú kontrolu nad polohou
vyvažovania počas jazdy. Stačí znížiť polohu
vyváženia pri vyberaní ostrej zákruty – a potom
ju znova obnoviť a vyraziť vpred maximálnou
rýchlosťou. Štýlové prístroje sa vyznačujú
prehľadnými indikátormi radenia, systému RiDE a
polôh F-N-R.
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Legenda – avšak len na
závodenie!

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_SK_SK.indd 30

28-01-2020 10:35

SuperJet
Vodič a legendárny stroj sú v dokonalej harmónii. Vo vzájomnom súlade a v súlade
s vodou. Tak sa vyhrávajú závody.
Pôsobivý výkon a zrýchlenie závodného dvojtaktného motora sa snúbi s hladkým,
ultra ľahkým trupom. Neprekonateľná agilnosť a ovládanie je známkou modelu
SuperJet, so schopnosťou predbehnúť súperov hlbokým ponorením do vody a
ostrejším zatáčaním do zákrut.

SuperJet™
SuperJet

Jedinečný ergonomický dizajn – stĺpik riadenia s pružinou a riadidlá – prirodzene
vedú vodiča do pohodlnej polohy s naklonením dopredu, čo je ideálne pre závodné
jazdenie. SuperJet je plne pripravený. Upozorňujeme, že sa predáva len na jazdu
po uzavretom okruhu a na závodenie.

White with Blue

Vysokovýkonný dvojtaktný motor

Optimalizované prívodné čerpadlo a
poloha jazdnej platne

Vstrekovacie čerpadlo s vysokým
prietokom a nastaviteľná tryska riadenia

Vrtuľa čerpadla z nerezovej ocele
vyvinuté pre preteky

Legendárny SuperJet má vysokovýkonný,
dvojvalcový motor Yamaha s objemom 701 ccm.
Tento prvotriedny motor napájajú dva 38 mm
karburátory Mikuni®, ktoré poskytujú vynikajúcu
reakciu škrtiacej klapky v celom rozsahu otáčok.
Spaľovanie so slučkou rovnomernejšie distribuuje
zmes paliva a vzduchu pre lepšie spaľovanie,
výkon a úsporu paliva.

Na zvýšenie dynamickej stability a výkonu pri
jazde v priamom smere v rámci obmedzeného
priestoru trupu je platňa riadenia umiestnená v
zadnej časti stroja – na korme, čím sa efektívne
predlžuje vodná línia. Aj samotné čerpadlo je
umiestnené na korme, čím sa dosahuje stabilný
výkon čerpadla aj na rozbúrenej hladine.

144 mm hnací systém vstrekovacieho čerpadla s
vysokým prietokom na stroji SuperJet je určený
na maximalizáciu prietoku vody pre dosahovanie
vysokého výkonu. Konfigurácia čerpadla SuperJet
poskytuje vynikajúce zapojenie a plynulé
zrýchlenie.

Lopatkové koleso čerpadla z nerezovej ocele
stroja SuperJet bolo vyvinuté v spolupráci
s pretekármi. Technológia analýzy kvapalín
sa použila na výrobu super efektívneho,
vysokovýkonného dizajnu – svetoznámeho
dizajnu, ktorý poskytuje vysoké zrýchlenie a
rýchlosť.
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Technické údaje
EX Sport

EX DeLuxe

EXR

VX DeLuxe

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné farby

Čierna s azúrovo modrou

Čierna s limetkovo zelenou

Limetkovo žltá s azúrovo modrou

Modrá Yacht Blue s limetkovo žltou

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

Dĺžka (m)

3,14

3,14

3,14

3,35

Šírka (m)

1,13

1,13

1,13

1,22

Výška (m)

1,15

1,15

1,15

1,19

Suchá hmotnosť (kg)

265

272

245

301

Objem palivovej nádrže (l)

50

50

50

70

-

-

-

-

29

29

29

93,2

-

-

•

-

Kapacita pasažierov

Objem rezervnej palivovej nádrže (l)
Celkový úložný priestor (l)
Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®2
Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®2

•

Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®

-

-

-

•

•

-

•

Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®

•

Materiál SMC – Sheet Molded Compound

-

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORA
Zdvihový objem
Typ motora
Typ čerpadla
Odporúčaný druh paliva

1049 ccm

1049 ccm

1049 ccm

1049 ccm

3-valcový, 4-taktný lodný motor Yamaha TR-1

3-valcový, 4-taktný lodný motor Yamaha TR-1

3-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha TR-1

3-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha TR-1

144 mm vysokotlakové

144 mm vysokotlakové

144 mm vysokotlakové

155 mm vysokotlakové

Bežné bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

FUNKCIE
RiDETM od spoločnosti Yamaha
Spiatočka

-

•

•

•

Mechanický pohon

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

Systém elektronického vyvažovania

-

-

-

-

Nastavenie riadenia

-

-

-

-

Diaľkový ovládač systému zabezpečenia/režimu nízkych
otáčok Low-RPM Mode

-

-

-

•

Dotyková obrazovka Connext s ovládaním zabezpečenia
a systémom ovládania pohonu

-

-

-

-

Tempomat Cruise Assist/režim No Wake ModeTM

-

-

-

•

Tlačidlá rýchleho prístupu (Stlmenie alarmu/
prechádzanie ponukami)

-

-

-

-

Sedadlo

-

-

-

2-dielne

Vodotesný úložný priestor

-

-

-

•

Úložný priestor s rýchlym prístupom na korme

-

-

-

-

Vyťahovacie kliny

-

-

-

-

Dve zrkadlá

•

•

•

•

Príručná skrinka

•

•

•

S dvoma držiakmi pohárov

Držiak na nápoje na prístrojovej doske

-

-

-

-

Schodík na vysadnutie z vody

•

•

•

•

Otvory na odvádzanie vody z priestoru pre nohy

-

-

-

-

Obmedzený balík príslušenstva

-

-

-

-

Systém na upevnenie Multi-Mount

-

-

-

-

Rohože na palubu v dvoch farebných odtieňoch

•

•

•

•

Vlečný hák

•

•

•

•

Automatický kýl

•

•

•

•

1 Údaj o suchej hmotnosti v úložnom priestore nezahŕňa obmedzený balík príslušenstva
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VX Limited

VX Cruiser HO

FX Cruiser HO

FX SVHO

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné farby
Kapacita pasažierov

Biela

Modrá Yacht Blue s azúrovo modrou

Strieborná s uhlíkovou

Čierna

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby
3,58

Dĺžka (m)

3,35

3,35

3,58

Šírka (m)

1,22

1,22

1,27

1,27

Výška (m)

1,19

1,19

1,23

1,23

Suchá hmotnosť (kg)

303

348

380

371

Objem palivovej nádrže (l)

70

70

70

70

-

-

-

-

93,2

93,2

166,7

166,7

-

-

-

•

Objem rezervnej palivovej nádrže (l)
Celkový úložný priestor (l)
Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®2
Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®2
Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®

•

•

•

-

Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®

•

•

•

•

Materiál SMC – Sheet Molded Compound

-

-

-

-

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORA
Zdvihový objem
Typ motora
Typ čerpadla
Odporúčaný druh paliva

049 ccm

1812 ccm

1812 ccm

1812 ccm

3-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha TR-1

4-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha s objemom 1,8 litra

4-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha s objemom 1,8 litra

4-valcový, 4-taktný preplňovaný vysokovýkonný
lodný motor SVHO Yamaha

155 mm vysokotlakové

155 mm vysokotlakové

155 mm vysokotlakové

160 mm vysokotlakové

Bežné bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

Prémiové bezolovnaté palivo

FUNKCIE
RiDETM od spoločnosti Yamaha
Spiatočka

•

•

•

•

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

Systém elektronického vyvažovania

-

-

Elektrický

Elektrický

Nastavenie riadenia

-

-

Náklon

Náklon

Diaľkový ovládač systému zabezpečenia/režimu nízkych
otáčok Low-RPM Mode

•

•

-

-

Dotyková obrazovka Connext s ovládaním zabezpečenia
a systémom ovládania pohonu

-

-

•

•

Tempomat Cruise Assist/režim No Wake ModeTM

•

•

•

•

Tlačidlá rýchleho prístupu (Stlmenie alarmu/
prechádzanie ponukami)

-

-

•

•
2-dielne

Cruiser, 2-dielne

Cruiser, 2-dielne

Cruiser, 2-dielne

Vodotesný úložný priestor

Sedadlo

•

•

•

•

Úložný priestor s rýchlym prístupom na korme

-

-

•

•

Vyťahovacie kliny

-

-

• (2)

-

Dve zrkadlá

•

•

•

•
Vodotesné

S dvoma držiakmi pohárov

S dvoma držiakmi pohárov

Vodotesné

Držiak na nápoje na prístrojovej doske

Príručná skrinka

-

-

•

•

Schodík na vysadnutie z vody

•

•

• (inovované)

• (inovované)

•

•

Otvory na odvádzanie vody z priestoru pre nohy

-

-

Obmedzený balík príslušenstva

-

-

Systém na upevnenie Multi-Mount

-

-

• 1 základňa

• 1 základňa a rozšírenie na nápoje

Rohože na palubu v dvoch farebných odtieňoch

•

•

Upravené na mieru

Upravené na mieru

Vlečný hák

•

•

•

•

Automatický kýl

•

•

•

•
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Technické údaje
FX Cruiser SVHO

GP1800R HO

GP1800R SVHO

SuperJet

Azúrovo modrá s limetkovo žltou alebo strieborná
s červenou Torch Red

Čierna s uhlíkovou

Azúrovo modrá alebo limetkovo žltá

Biela s modrou
1 osoba

TECHNICKÉ ÚDAJE TRUPU A PALUBY
Dostupné farby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

1 – 3 osoby

Dĺžka (m)

Kapacita pasažierov

3,58

3,35

3,35

2,24

Šírka (m)

1,27

1,22

1,22

0,68

Výška (m)

1,23

1,19

1,19

0,66

Suchá hmotnosť (kg)

372

335

349

139

Objem palivovej nádrže (l)

70

70

70

18

-

-

-

5,5

166,7

93,2

93,2

-

•

•

•

-

Objem rezervnej palivovej nádrže (l)
Celkový úložný priestor (l)
Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®2
Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®2

•

Mimoriadne ľahký trup z materiálu NanoXcel®®

-

-

Mimoriadne ľahká paluba z materiálu NanoXcel®®

•

•

Materiál SMC – Sheet Molded Compound

-

-

-

-

-

•

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORA
Zdvihový objem
Typ motora
Typ čerpadla
Odporúčaný druh paliva

1812 ccm

1812 ccm

1812 ccm

701 ccm

4-valcový, 4-taktný preplňovaný vysokovýkonný
lodný motor SVHO Yamaha

4-valcový, 4-taktný vysokovýkonný lodný motor
Yamaha s objemom 1,8 litra

4-valcový, 4-taktný preplňovaný vysokovýkonný
lodný motor SVHO Yamaha

2-valcový, 2-taktný lodný motor Yamaha

160 mm vysokotlakové

155 mm vysokotlakové

160 mm vysokotlakové

144 mm

Prémiové bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo

Prémiové bezolovnaté palivo

Bežné bezolovnaté palivo
-

FUNKCIE
RiDETM od spoločnosti Yamaha
Spiatočka
Systém elektronického vyvažovania

•

•

•

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

v systéme RiDETM s kontrolou trakcie

-

Elektrický

Elektrický

Elektrický

-

Náklon

-

-

-

Diaľkový ovládač systému zabezpečenia/režimu nízkych
otáčok Low-RPM Mode

Nastavenie riadenia

-

•

•(dva diaľkové ovládače)

-

Dotyková obrazovka Connext s ovládaním zabezpečenia
a systémom ovládania pohonu

•

-

-

-

Tempomat Cruise Assist/režim No Wake ModeTM

•

-

-

-

Tlačidlá rýchleho prístupu (Stlmenie alarmu/
prechádzanie ponukami)

•

-

-

-

Cruiser, 2-dielne

Inšpirované pretekmi, 2-dielne

Inšpirované pretekmi, 2-dielne

-

•

•

•

-

Sedadlo
Vodotesný úložný priestor
Úložný priestor s rýchlym prístupom na korme
Vyťahovacie kliny
Dve zrkadlá
Príručná skrinka

-

-

-

-

-

-

•

•

•

Vodotesné

S dvoma držiakmi pohárov

S dvoma držiakmi pohárov

-

•

-

-

-

• (inovované)

•

•

-

•

-

-

-

Držiak na nápoje na prístrojovej doske
Schodík na vysadnutie z vody

•
• (2)

Otvory na odvádzanie vody z priestoru pre nohy
Obmedzený balík príslušenstva
Systém na upevnenie Multi-Mount
Rohože na palubu v dvoch farebných odtieňoch

• 1 základňa a rozšírenie na nápoje

-

-

-

Upravené na mieru

Upravené na mieru

Upravené na mieru

-

Vlečný hák

•

•

•

-

Automatický kýl

•

•

•

•

1 Údaj o suchej hmotnosti v úložnom priestore nezahŕňa obmedzený balík príslušenstva
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Doprajte si ešte väčšiu
zábavu
Prístup spoločnosti Yamaha k značkovému
športovému a voľnočasovému vybaveniu,
hračkám a doplnkom sa nikdy nezmenil.
Skôr, ako umožníme, aby akýkoľvek výrobok
niesol naše meno, musí sa preukázať, že je
každý jeho prvok dobre navrhnutý, odolný
a spoľahlivý, a to rovnako, ako naše svetovo
preslávené výrobky. Vďaka tomu si môžete
byť istí, že najnovšie kolekcie oblečenia a
športového vybavenia značky Yamaha, ktoré
sú tu uvedené, sme vyberali veľmi starostlivo,
aby Vaše výlety za zábavou dostali nový
rozmer.
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PRÍSLUŠENSTVO NA ŤAHANIE

DOPLNKY

NAFUKOVAČKA NA ŤAHANIE
WING 1P, ČERVENÁ
N18-GMP16-C0-00

NAFUKOVAČKA WING 1P, MODRÁ
N18-GN016-E0-00

KOLESO 1P, ČERVENÉ
N18-GN012-C0-00

KOLESO 1P, MODRÉ
N18-GN012-E0-00

PLÁVACIA DOSKA, ČERVENÁ
N18-GN021-C0-00

PLÁVACIA DOSKA, MODRÁ
N18-GN021-E0-00

NAFUKOVAČKA NA ŤAHANIE 2P,
ČERVENÁ
N18-GN014-C0-00

NAFUKOVAČKA NA ŤAHANIE 2P,
MODRÁ
N18-GN014-E0-00

VLEČNÝ ČLN 3P, ČERVENÝ
N18-GN015-C0-00

VLEČNÝ ČLN 3P, MODRÝ
N18-GN015-E0-00

SKLADACÍ BATOH
T18-HB00C-01-00

ŤAŽNÉ LANO 4P
N18-GN013-C4-00

KRESLO NA ŤAHANIE 2P, ČERVENÉ
N18-GN017-C0-00

KRESLO NA ŤAHANIE 2P, MODRÉ
N18-GN017-E0-00

VODNÉ LYŽE, ČERVENÉ
N18-GN018-C0-00

VODNÉ LYŽE, MODRÉ
N18-GN018-E0-00

VEĽKÝ ČERVENÝ SUCHÝ VAK
T18-HD009-C0-00

VEĽKÝ MODRÝ SUCHÝ VAK
T18-HD009-E0-00

NAFUKOVACIA VESLOVACIA
DOSKA
YMM-H17SU-PP-C3

NAFUKOVACIE KRESLO, ČERVENÉ
N18-GN019-C0-00

NAFUKOVACIE KRESLO, MODRÉ
N18-GN019-E0-00

MALÝ ČERVENÝ SUCHÝ VAK
T18-HD010-C0-00

MALÝ MODRÝ SUCHÝ VAK
T18-HD010-E0-00

Plávajúca kľúčenka
N18-NL003-C5-00

Pončo osuška pre dospelých
N18-HR313-E0-00
jedna veľkosť
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DOPLNKY

Modrá osuška
N18-GR012-E0-00

Sivá osuška
N18-GR012-F0-00

Modrý plážový uterák
N18-HR001-2E-00

PÁNSKY DLHÝ NEOPRÉNOVÝ
ODEV WaveRunner
D18-AL102-B7 0S-0M-0L-1L-2L-3L

PÁNSKY KRÁTKY NEOPRÉNOVÝ
ODEV WaveRunner
D18-AL103-B7
0S-0M-0L-1L-2L

PÁNSKA VESTA S OTVOROM
VPREDU WaveRunner
D18-AJ114-B7
0S-0M-0L-1L-2L

DÁMSKY KRÁTKY NEOPRÉNOVÝ
ODEV WaveRunner
D18-AL203-B7
0S-0M-0L-1L

DÁMSKA VESTA S OTVOROM
VPREDU WaveRunner
D18-AJZ14-B7
0S-0M-0L-1L-2L

TRIČKO WaveRunner
ZÁCHRANNÁ VESTA SO 4
B18-GT101-B0
PRACKAMI WaveRunner
1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L
D18-AJ314-B7 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

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

SIVÁ ČIAPKA WaveRunner
N18-GH100-F0

MODRÁ ČIAPKA WaveRunner
N18-GH100-E0

PÁNSKY DLHÝ NEOPRÉNOVÝ
ODEV WaveRunner
D17-AL1E0-E0 0S-0M-0L-1L-2L-3L

PRETEKÁRSKE RUKAVICE
WaveRunner
D17-AN103-E0 1S-0S-0M-0L-1L-2L
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PRETEKÁRSKE OKULIARE S
RUŽOVÝM ŠTÍTOM WaveRunner
N17-AV004-B7-00

PRETEKÁRSKA MIKINA S KAPUCŇOU
WaveRunner
K17-AT106-E4 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L
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Každý stroj značky Yamaha si zaslúži len to
najlepšie
Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej spoľahlivosti Vášho modelu
Yamaha odporúčame vždy používať originálne diely Yamaha. Naše vysokokvalitné
náhradné diely spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú dokonale
kompatibilné a mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete
jazdiť s pocitom úplnej istoty.
Ak pri servise využijete služby oficiálneho predajcu značky Yamaha, môžete si
byť istí, že údržbu vykonajú profesionálni technici spoločnosti Yamaha s využitím
originálnych dielov a produktov Yamalube.
Naši technici sú pravidelne školení v rámci programu Yamaha Technical
Academy, vďaka čomu majú odborné vedomosti a komplexné skúsenosti
potrebné na udržiavanie vášho stroja značky Yamaha v dokonalom stave.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne miestny predajca značky Yamaha alebo
ich nájdete na našej webovej lokalite:
www.yamaha-motor.sk
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Neviditeľná dokonalosť
Každý stroj značky Yamaha je skonštruovaný
tak, aby pracoval efektívne, účinne
a spoľahlivo – a najlepší spôsob, ako
udržať vysoký výkon a predĺžiť životnosť
komponentov Yamaha, je používať produkty
Yamalube.
Olej je krvou spaľovacích motorov a sortiment
Yamalube obsahuje plne syntetické
a polosyntetické oleje pre 2-taktné aj
4-taktné motory, ako aj špeciálne minerálne
a pretekárske oleje. Znamená to, že
v sortimente Yamalube nájdete to správne
mazivo pre širokú paletu klimatických
podmienok a spôsobov použitia.
Vyrábame aj rad produktov na starostlivosť
o vzhľad, ktoré udržia Váš milovaný stroj
v špičkovom stave. Veď ak sa postaráte
o svoju Yamahu, vaša Yamaha sa postará
oVvás. Miestny predajca produktov Yamaha
Vám poradí s výberom najlepšieho produktu
Yamalube pre Váš stroj značky Yamaha.
Prípadne navštívte našu webovú lokalitu:
www.yamaha-motor.sk
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www.yamaha-motor.sk

sledujte nás v službe:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK
Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovensko
Info_general@yamaha-motor.sk

WAVERUNNER je registrovaná ochranná známka skupiny Yamaha Group v EÚ. Obrázky, ktoré obsahuje táto brožúra,
sú chránené autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva. Bola vytvorená s maximálnou
starostlivosťou a nesmie sa publikovať, rozmnožovať a/alebo kopírovať na komerčné účely bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Yamaha Motor Europe N.V. Skútre WaveRunner zobrazené na týchto obrázkoch slúžia
iba na ilustráciu – skutočné produkty sa od nich môžu líšiť. Zobrazené doplnky nie sú súčasťou štandardného vybavenia.
Postupujte podľa návodov a dodržujte všetky príslušné právne predpisy. Jazdite zodpovedne, noste ochranný odev a
schválenú záchrannú vestu. Vždy jazdite v rámci svojich schopností, vyhraďte si čas a vzdialenosť na manévrovanie a
rešpektujte ostatných okolo seba. Pred jazdou nepite alkoholické nápoje.
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