
Ren kraft sluppet løs.
Opplev toppskalaen av VX-serien med den kraftigste

motoren i kategorien. 4 sylindere og 1.8L med høy ytelse

for ren spenning kombinert med eksepsjonell

cruisingluksus. Det  nnes ikke kompromiss for VX Cruiser

HO.

Fra vårt unike, revolusjonerende RiDE system og lette

NanoXcel2® skrog, til vårt eksklusive elektroniske

kontrollsystem, til den fremragende 4-takts 1812cc

motoren i VX Cruiser HO, er den innovative teknologien

og ingeniørvitenskapen integrert i hvert Yamaha-

produkt alltid banebrytende.

Øye for detaljer, avansert design og ren byggekvalitet

legger enda mer til sluttproduktet, og resultatet

garanterer utmerket ytelse og premium komfort, de

beste av to verdener!

Ny, lett tilgjengelig multifunksjons

4.3” fargeskjerm

Utmerket, ny ergonomisk

førerposisjon

Integrert fabrikkinnstilt Bluetooth

lydsystem

Revolusjonerende RiDE-system som

gir intuitiv kontroll

Kraftig høy ytelses 1812cc 4-sylinders

TR-1 motor

Stor og praktisk lagring - 114L

kapasitet

Stort, vanntett hanskerom og separat

telefonlagring

Spenstig ny styling, nye farger og ny

gra kk

Praktiske, selvtørkende fotbunner

Lettere å komme tilbake ombord med

den komfortable klatrestigen
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Ny 4.3” multifunksjons
fargeskjerm med hurtigtilgang

Blant de mange talentene  nner du en

klar og lettlest skjerm som hjelper deg

med å kontrollere og overvåke alle

systemene ombord, ved bruk av raskt

tilgjengelige knapper ved siden av

styrestangen. Toppfart og

akselerasjonsgrenser kan legges inn

herfra, sammen med PIN kodeaktivert

opplæring og sikkerhetsinnstillinger. Vi la

til den siste teknologien for at det skulle

fungere for deg!

Nytt setedesign - mer
komfortabel og med bedre
håndtering

Både den superkomfortable 3-persons

CRUISER setet og styret til VX er nye,

smalere design som gir utmerket

ergonomisk sitte og kjøreposisjon. Med

dypere, bredere fotbunner og nydesignede

håndtak, får du enda bedre kontroll over

håndteringen (særlig for mindre førere).

Integrert audiosystem tar
musikken din ut på vannet

Den nye VX Cruiser HO har et annet

spesielt talent også - den kan omvandles til

en konserthall, takket være et helintegrert,

fabrikkinstallert Bluetooth lydsystem.

Høytalerne er perfekt posisjonert i

fotbunnene og kontrolleres fra et lett

tilgjengelig panel ved siden av styrespaken.

Det er tilpasset en lavspenningsregulator

for å beskytte batteriet.

RiDE system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics

Det revolusjonerende RiDE-systemet gir

kjøregleden en ny dimensjon og skaper en

ekstra følelse av trygghet og mestring hos

førere på alle nivåer. Bare trekk i spaken

på høyre håndtak for å bevege deg

fremover og akselerere, så trekker du i

spaken på venstre håndtak for å sakke

ned og reversere. Ja, med bonusen

Reverse Traction Control er det faktisk så

enkelt!

Kraftig høy ytelses 1812cc 4-
sylinders motor

VX Cruiser HO drives av vår sterkeste

WaveRunner motor, den innovative 4-

sylinders 1812cc High Output TR-1. Denne

bemerkelsesverdig kompakte og lette

enheten leverer skikkelig kraft og gir

usedvanlig akselerasjon og fremragende

kraft, med sparsommelighet og

pålitelighet.

Store og praktiske
lagringsplasser (114 liter)

Den siste VX har industriledende mengder

av lagringsplass, slik at du kan ta med alt du

kunne trenge på ferden. Ikke bare er det

mye lagringsplass under setet og baugen,

men i tillegg er det et veldig stort, vanntett

hanskerom med blått LED aksentbelysning

og 12V uttak, og til og med en praktisk

plass du kan sikre og lade telefonen din.
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Motor

Motortype Firetakt;1.8 Liter High Output;4-sylindret
Slagvolum 1812 cm³
Pumpetype 155mm Aksial vannpumpe
Drivsto Vanlig blyfri bensin
Bensintankskapasitet 70 l

Dimensjoner

Lengde 3,37m
Bredde 1,24m
Høyde 1,2m
Vekt i tørr tilstand (kg) 360kg

detaljer

Lagringskapasitet 113,9 l
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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