
Bli med i en verden av
moro.
Vil du ta det første spranget i vannsport og få all

spenningen og gleden fra bølgene uten å gi slipp på noe

avslapping og komfort? - gå for EX Limited. Den er

naturligvis utstyrt med smidigheten og den

brukervennlige håndteringen som du forventer fra din

Yamaha.

Våre WaveRunners er bygget med ren Yamaha DNA for

kvalitet, teknologisk innovasjon og lidenskap for

spenning. Vi jobber for ditt smil, helt fra det

revolusjonære RiDE systemet og lette NanoXcel2®

karosseriet, til våre eksklusive elektroniske

kontrollsystemer, til den superladede 4-takts 1812cc

motoren i vår kraftigste modell.

Øye for detaljer, avansert design og ren byggekvalitet

bringer enda mer til sluttproduktet, slik at resultatet

garanterer fremragende ytelse og spenning, tilsammen

med den viktige førerkomforten som man ønsker seg på

Robust og lett skrogkonstruksjon og

Axial Flow-jetpumpe

Presisjonssydd sete i to farger – med

god plass til tre personer

Tydelige og informative LED-målere

med  ere funksjoner

Speedometer og turteller +

drivsto nivå og driftstimer

Elegante farger og tiltalende,

moderne gra kk

Oppbevaringsplass i hanskerommet, i

baugen og under setet

Stor bensintank – 50 l – så moroa varer

lenger

Praktisk og komfortabelt

adkomsthåndtak

Den kraftige motoren Yamaha TR-1 –

tresylindret, 1049 cc

Revolusjonerende Ride®-system som

gir intuitiv kontroll
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Kraftig TR-1 motor - 3 syl
1049cc

Til tross for den overraskende rimelige

prisen drives EX Limited av vår siste

versjon innen innovative 3-sylinders

motorer, 1049cc Yamaha TR-1. Dette er

en kompakt, lett enhet med skikkelig

kraft, dvs. rask akselerasjon og ypperste

kraftighet, pluss den legendariske

sparsommeligheten og påliteligheten du

forventer fra Yamaha.

Designet for allsidig
håndtering og ytelse

Den smidige, stille kjøringen, de

kompakte dimensjonene og den lette

vekten av TR-1 motoren, kombinert med

en tø , slitesterk og velprøvd

skrogdesign, gir en  ott blanding av

brukervennlig håndtering med uvanlig

smidighet og balanse. Resultatet er

maksimal moro og kontroll med minimal

vanskelighetsgrad, selv for uerfarne

førere.

RiDE®-system (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
– revers med intuitiv
bremseelektronikk)

Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir

en helt annen kontroll, og skaper en følelse

av trygghet hos førere på alle nivåer. Trekk i

hendelen på høyre håndtak for å kjøre

forover. Bruk hendelen på håndtaket til

venstre for å sakke farten eller bakke. Ja,

og med Reverse Traction Control som en

bonus er det virkelig så enkelt.

Komfortabel sitteplass for
inntil 3 personer

På det ergonomisk utformede,

presisjonsydde setet i 2 farger sitter du

utrolig sikkert og komfortabelt – perfekt

både når du kjører alene eller cruiser med

én eller to passasjerer. Det høye

komfortnivået gir deg følelsen av at setet

er skreddersydd nettopp for deg. I tillegg

er det et veldig praktisk og tørt

oppbevaringsrom under setet.

Stor drivsto kapasitet, 50 liter
– slik at moroa varer lenger

Når du kjører ut med en EX Limited, vil du

sikkert ikke vende tilbake med en gang,

så vi har bygget inn en drivsto tank med

større drivsto kapasitet (50 liter) enn

noen av konkurrentene. Slik kan du ha

enda mer moro på vannet og kjøre enda

lengre. Omtenksomt – og typisk Yamaha.

Multifunksjonelle LCD
instrumenter

Flotte multifunksjonelle LCD instrumenter

montert på et stilig cockpitpanel er mer enn

du forventer på en sånn velpriset, rimelig

vannscooter, men du  nner dem på EX

Limited uansett. Den kommer med klare,

lette å lese fartsmåler og turtellerskjermer,

og informative avlesninger av drivsto nivå

og kjøretid.
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Motor

Motortype 3-sylindret;TR-1;Firetakt;DOHC;4-ventilers
Kompressor -
Slagvolum 1,049cc
Boring x slag 82.0 mm x 66.2 mm
Kompresjonsforhold 11.0 : 1
Pumpetype 144 mm Axial Flow
Drivsto Vanlig blyfri bensin
Fuel supply system Elektronisk bensininnspøytning
Bensintankskapasitet 50.0liter
Oljekapasitet 3.5Liter

Dimensjoner

Lengde 3.14 m
Bredde 1.13 m
Høyde 1.15 m
Vekt i tørr tilstand (kg) 272kg

detaljer

Lagringskapasitet 29.0Liter
Antall personer som kan kjøre 1-3 personer
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All informasjon i denne brosjyren er bare til generell veiledning og kan endres uten forhåndsvarsel. Vi bør

alle utøve KRAFT MED ANSVAR og bidra til å bevare gode sportsmuligheter og gleden vi alle får fra

vannsport. Du må også forstå at Yamaha WaveRunner teknisk sett er en båt, så du må lære og følge alle

sjøvettreglene, få profesjonell instruksjon når mulig og følge lokale regler og retningslinjer, som kan

være vidt forskjellige fra region til region. Illustrasjonene viser båter kjørt av profesjonelle, hvor ingen

anbefaling eller veiledning om sikker håndtering eller brukermåte er tiltenkt eller implisitt i publikasjonen

av noen av disse fotogra ene. Les alt instruksjonmateriale nøye før du går på sjøen og bær ALLTID de

anbefalte beskyttelsesklærne og livredderutstyret eller livvesten på båten. ALDRI DRIKK OG KJØR.
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