
Superladet luksus.
Føl adrenalinrushet og overvinn bølgene, eller utforsk

den rolige siden til FX SVHO, når det kommer til den

smidigste kjøreturen du kan ønske deg. Superlad

opplevelsene dine på Yamaha-måten.

Den innovative teknologien og ingeniørvitenskapen som

er integrert i hvert Yamaha produkt er alltid

banebrytende, fra vårt unike, revolusjonerende RiDE®

system og lette materialer, til våre eksklusive

elektroniske kontrollsystemer, til 4-takts 1812 cm³

kompressormotoren i toppklasse i vår kraftigste modell.

Øye for detaljer, avansert design og kvalitet legger enda

mer til sluttproduktet, og resultatet garanterer

utmerket ytelse og premium komfort, de beste av to

verdener!

Stor 7-tommers LCD-berøringsskjerm

i farger

Mulighet for synkronisering av

smarttelefon

GPS-kartplotter klar

Hanskerom med enkel tilgang

Ny inntaksplate og oppdatert

sponsonposisjon

Forbedret ergonomi og

operasjonsbryterboks

SVHO-motor på 1,8 liter med EFI og

kompressor

Unikt,  retrinns vinkeljusterbart

styresystem

Det lengste, mest komfortable

skroget i serien

Revolusjonerende RiDE®-system
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Superladet luksus.
Ja, vi bringer deg et stort smil når du kjører denne maskinen på en aggressiv måte over

bølgetoppene, eller utforsker dens rolige side, når det kommer til den smidigste, stilleste og

kraftigste 3-seters touringmaskinen du kan ønske deg, klar til å gi deg  otte opplevelser med luksus

og komfort.

SVHO-motoren med kompressor og det kapable skroget og karosseriet er en perfekt kombinasjon –

imponerende kraft er kombinert med god stabilitet, smidig manøvrering og komfortabel kjøring.

Design tettpakket med banebrytende teknologi og innovasjon, med vår revolusjonerende ov intuitive

RiDE® kontrollsystem, elektronisk trimme og reversgir, Cruise-Assist og fjernkontrollert

sikkerhetssystem.
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DOHC, 16V motor på 1812 cm³
med kompressor

Denne fantastiske SVHO-motoren (Super

Vortex High Output) gir jevn,  eksibel

e ekt og har svært e ektive kjøle- og

luftinntakssystemer i tillegg til kraftige

motorkomponenter. Den store Hyper-

Flow-jetpumpen forvandler

motore ekten til heftig akselerasjon og

høy toppfart. Den elektroniske

bensininnsprøytningen (EFI – Electronic

Fuel Injection) gir jevn gange og lavt

forbruk.

Forbedret display

Se hele bildet i fullfarge på den største

skjermen vi tilbyr på en WaveRunner. Den

er GPS-kartklar og komplett med

smarttelefonsynkronisering.

Aerodynamisk form

Det kapable skroget til denne FX-modellen

skjærer gjennom vannet og gir stabilitet på

alle turer. Imponerende lett, og samtidig

stiv og robust, gir dette en utrolig bra ytelse

på vannet med imponerende akselerasjon,

høy topphastighet, god økonomi – og enda

bedre kjørekomfort.

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. Trekk i

gasshendelen på høyre håndtak for å

bevege deg forover og akselerere – trekk i

hendelen på håndtaket til venstre for å

sakke farten eller sette den i revers. Det

er faktisk så enkelt!

Komfort, drenert fotbrønn – og
enklere å klatre om bord igjen

Denne FX-modellen gir deg enda bedre

komfort – vippejusterbar styring, sete med

plass til tre personer, en stor

badeplattform med dypere og bredere

trinn og to håndtak til å komme seg opp

av vannet. Pluss et dreneringssystem for

fotbrønnen, det første av slitt slag.

Enestående og brukervennlig
sikkerhetssystem

Med dette innovative systemet trenger du

ikke å bekymre deg over enda en

fjernkontroll. Bare bruk PIN-koden til å slå

sikkerhetssystemet av eller på, og

kontroller modusene ved hjelp av den

praktiske bryteren – og et trykk på

Connext®-skjermen.
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Motor

Motortype Superladet 4-sylindret;Super Vortex High Output
Smøresystem Wet sump
Kompressor Ja
Slagvolum 1812 cm³
Boring x slag 86 mm × 78 mm
Kompresjonsforhold 8.5 : 1
Pumpetype 160 mm aksial vannpumpe
Drivsto Unleaded premium Gasoline
Fuel supply system Elektronisk bensininnspøytning
Bensintankskapasitet 70 l
Oljekapasitet 5,3 l

Dimensjoner

Lengde 3,58 m
Bredde 1,27 m
Høyde 1,23 m
Vekt i tørr tilstand (kg) 389 kg

detaljer

Lagringskapasitet 168,3 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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