FX HO

Den stilige allsidige
plattformen.
Enten du bruker den til avslappet kjøring eller sporty
spenning, så leverer den fantastiske FX HO. Ser du etter
en WaveRunnere designet for maksimal kjøreglede? - da
vil du elske denne maskinen, enten du er alene, med
familie eller venner!
Fra vårt unike, revolusjonerende RiDE® system og lette
skrog, til våre eksklusive elektroniske kontrollsystemer,
til den otte, superladede 4-takts 1812 cm³ motoren i vår
kraftigste modell, er den innovative teknologien og
ingeniørvitenskapen integrert i hvert Yamaha-produkt
garantert banebrytende.
Avansert design og kvalitet bringer enda mer til
sluttproduktet, slik at resultatet garanterer utmerket
ytelse og spenning, tilsammen med viktig førerkomfort,
som er påkrevd for en Cruiser!

Stor 5-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
HO (High Output) 1812 cm³ motor
Det lengste, mest komfortable
skroget i serien
Unikt, retrinns vinkeljusterbart
styresystem
Revolusjonerende RiDE®-system

FX HO
Den stilige allsidige plattformen.
Enten du bruker den til avslappet kjøring eller sporty spenning, så leverer den fantastiske FX HO. Ser
du etter en maskin som gir en perfekt blanding av ytelse og komfort, med en serie funksjoner
designet for å maksimere kjøregleden? - da vil du elske denne maskinen.
Den velkjente 1812 cm³ motoren, med høytrykks drivsto pumpe og intelligent elektronisk
gasstyringssystem gir smidig, kraftig og e ektiv ytelse. Det elegante skroget, kombinert med det
bemerkelsesverdige RiDE® systemet, tilbyr den mest komfortable, stabile manøvreringen du
noensinne har opplevd.
FX HO er en sann allsidig maskin, med funksjoner som No Wake modus og Cruise Assist, luksusseter
for tre, en stor, stabil svømmeplattform, en ekstra dyp klatrestige, doble gripehåndtak, og masse
oppbevaringsplass som garanterer den ypperste opplevelsen, enten du er alene, eller med din
partner, familie og venner.

FX HO

HO (High Output), DOHC, 16V,
1812 cm³ motor

Aerodynamisk form

Den høye ektive motoren på 1812 cm³ og

modellen skjærer gjennom vannet og gir

RiDE® system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

stort slagvolum gir massevis av kraft – og

stabilitet på enhver tur. Imponerende lett,

Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir

Hyper-Flow-jetpumpen med trebladet

og samtidig stiv og robust, gir dette en

kjøregleden en ny dimensjon og skaper en

skovle forvandler denne kraften til

utrolig bra ytelse på vannet med

ekstra følelse av trygghet og mestring hos

sitrende akselerasjon. Den elektroniske

imponerende akselerasjon, høy

førere... på alle nivåer. Trekk i gasshendelen

drivsto

topphastighet, god økonomi – og enda

på høyre håndtak for å bevege deg forover

bedre kjørekomfort.

og akselerere – trekk i hendelen på

nnsprøytningen (EFI – Electronic

Fuel Injection) gir den jevneste

Det kapable skroget til denne FX-

e ektoverføringen som er mulig, samt

håndtaket til venstre for å sakke farten

e ektiv, økonomisk kjøring, selv på vanlig,

eller sette den i revers. Det er faktisk så

blyfritt drivsto .

enkelt!

Full kontroll, minimal innsats

Kjørekontrollsystem

Du kommer helt sikkert til å like de

Med denne nyeste generasjonen av det

intelligente funksjonene på de avanserte

velkjente L-modus-systemet vårt, kan du i

Luksus, komfort, drenert
fotbrønn – og enklere å klatre om
bord igjen

elektroniske kontrollsystemene våre. Bruk

tillegg til å forhåndsinnstille

Firetrinns vippejusterbar styring, luksuriøst

Cruise-Assist for å stille inn og

topphastigheten også legge inn

cruisersete med plass til tre personer,

opprettholde bestemte hastigheter og No

akselerasjonskurven, slik at farten blir

praktiske kryssholt som kan trekkes opp. En

Wake-modus med 3 posisjoner til å

helt perfekt når du skal trekke noen på en

stor badeplattform med dypt, bredt, mykt

navigere rolig gjennom farvann med

vannleke eller et wakeboard. Du kan også

og behagelig trinn og to håndtak til å

fartsrestriksjoner. Den elektronisk

låse hastigheten på et lavere nivå til

komme seg opp av vannet. FX Cruiser har

reversfunksjonen og TDE (Thrust

nybegynnere, eller stille inn en stabil

alt. Pluss et dreneringssystem for

Directional Enhancement) hjelper deg

hastighet på lengre turer så de blir mer

fotbrønnen, det første av slitt slag.

med å manøvrere med ekstra lav

økonomiske.

hastighet og legge til kai.

FX HO
Motor
Motortype
Smøresystem
Kompressor
Slagvolum
Boring x slag
Kompresjonsforhold
Pumpetype
Drivsto
Fuel supply system
Bensintankskapasitet
Oljekapasitet

4-sylindret;1.8 Liter High Output;Firetakt
Wet sump
Nei
1812 cm³
86 mm × 78 mm
11.0 : 1
155 mm aksial vannpumpe
Vanlig blyfri bensin
Elektronisk bensininnspøytning
70 l
5,3 l

Dimensjoner
Lengde
Bredde
Høyde
Vekt i tørr tilstand (kg)

3,58 m
1,27 m
1,23 m
381 kg

detaljer
Lagringskapasitet
Antall personer som kan kjøre

168,3 l
1–3 personer

FX HO
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.

