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Een legende - maar alleen
voor competitie!
Mens en machine in perfecte harmonie. Eén met elkaar en
met het water. Daarom winnen wij volop wedstrijden!

De indrukwekkende kracht en acceleratie van de
tweetaktmotor zijn gecombineerd met een slanke,
ultralichte romp. Uitzonderlijke wendbaarheid en controle
zijn het handelsmerk van de SuperJet™, waarmee u
tegenstanders in bochten de baas bent door diep de
binnenbocht in te duiken en messcherp te draaien.

Het unieke ergonomische ontwerp met de afgeveerde
eenheid van stuurkolom en stuur plaatsen de bestuurder
op natuurlijke wijze in een comfortabele naar voren
geleunde positie, met recht de meest ideale positie voor
competitie gebruik. De SuperJet™ is er klaar voor! Maar
wees ervan bewust dat de SuperJet™ alleen wordt
verkocht voor competitie gebruik.

Alleen voor wedstrijdgebruik op
een afgesloten circuit

High Performance, tweecilinder
Tweetaktmotor

Lichte, 'Deep Strake' romp met
breed voorgedeelte

Hyper Flow jetpomp van Ø144 mm
en verstelbare straalmond

Roestvrijstalen impeller, speciaal
ontwikkeld voor
competitiedoeleinden

Korte afgeveerde stuurkolom

Geoptimaliseerde plaatsing van
pomp en stavlak

Elektronisch geregelde, variabele
ontstekingstiming

Automatische lenspomp

Efficiënte cilindervulling
(kruisspoeling)

Beschermingssysteem tegen
corrosie

Antislipmatten met vulling
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De logische favoriet
van professionals en

kampioenen

De SuperJet™ is het vertrouwde
voorkeurswapen voor vele toonaangevende
kampioenen en professionele racers
wereldwijd. Deze machine voelt aan als een
verlengstuk van het lichaam. Dat is waarom de
SuperJet™ zich altijd al zo overtuigend heeft
onderscheiden van de rest ... "Aanzienlijk
sneller en veel stabieler dan alle andere
'staande' modellen waarmee ik heb gevaren.
Deze machine geeft me continu volop
vertrouwen, ook in de bochten."

"Verbluffend wendbaar, met een
ongelooflijke grip op het water. Ik voel dat ik
hiermee kan winnen."

"Makkelijker en minder vermoeiend om mee
te varen. De brede voorromp, de slimme,
afgeveerde stuurkolom en de geweldige naar
voren geleunde vaarhouding maken een groot
verschil."
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Extreem krachtige tweetaktmotor
De SuperJet™ wordt aangedreven door een High Performance
701cc tweecilindermotor. Deze krachtbron van wereldklasse
wordt gevoed door twee Ø 38 mm Mikuni® carburateurs, die
zorgen voor een uitstekende gasrespons bij ieder toerental.
Dankzij de efficiënte cilindervulling wordt het mengsel van
brandstof en lucht gelijkmatiger verdeeld, wat zorgt voor een
betere verbranding, optimale prestaties en een laag
brandstofverbruik.

Lichte, 'Deep Strake' romp met breed voorgedeelte
De lichtgewicht 'Deep Strake' romp van de SuperJet™ is voorzien
van ingeperste stabilisatievinnen en biedt een perfecte balans
voor een fantastische wendbaarheid en adembenemend snelle
rechte stukken. De stabilisatievinnen zijn ver naar voren geplaatst
en vergroten de lengte op de waterlijn, waardoor naast de
geweldige wendbaarheid ook een uitstekende stabiliteit
gewaarborgd is.

Geoptimaliseerde plaatsing van pomp en stavlak
Om de dynamische stabiliteit en de prestaties van het rechtuit
koersen binnen de grenzen van de romp te verbeteren, is het stavlak
verder naar achter geplaatst om de lengte op de waterlijn te
vergroten. De pomp zelf is ook meer naar achter geplaatst voor
stabiele prestaties ook in ruw water.

Hyper Flow jetpomp en verstelbare straalmond
Het SuperJet™ Ø 144 mm aandrijfsysteem met Hyper Flow jetpomp is
ontworpen om de waterstroom te maximaliseren voor topprestaties.
De pompconfiguratie van de SuperJet™ zorgt voor een uitstekende
'grip' en soepele acceleratie.

Roestvrijstalen impeller, speciaal ontwikkeld voor

competitiedoeleinden
De roestvrijstalen impeller van de SuperJet™ is ontwikkeld aan de
hand van de feedback van SuperJet™ eigenaren. Het superefficiënte
en hoogwaardige ontwerp van de impeller is met behulp van
vloeistofanalyse technologie tot stand gekomen. Dit ontwerp zorgt
voor een onovertroffen acceleratie en hoge topsnelheid.

Afgeveerde stuurkolom
De geveerde stuurkolom en handgrepen zijn speciaal ontworpen voor
een perfecte bestuurdershouding, waardoor u alles uit uw
onovertroffen SuperJet™ haalt wat erin zit. Het resultaat is de bij
professionele racers zo populaire voorover leunende houding die de
bestuurder in de ideale wedstrijdhouding brengt.
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Motor SuperJet™
Motortype 2-cilinder, 2-takt

Compressor -

Cilinderinhoud 701 cc

Boring x slag 81,0 mm x 68,0 mm

Compressieverhouding 7,2 : 1

Koelsysteem Watergekoeld

Type pomp 144 mm Axial Flow

Brandstof Loodvrije benzine

Brandstofsysteem Membraancarburateur Mikuni BN38 x 2

Inh. brandstoftank 18,0 liter

Olie hoeveelheid -

Afmetingen SuperJet™
Lengte 2,24 m

Breedte 0,68 m

Hoogte 0,66 m

Gewicht droog 139 kg

Kenmerken SuperJet™
Opbergcapaciteit -

Draagvermogen (personen) 1 persoon
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SuperJet - Uitsluitend voor competitie doeleinden! € 7.995,00
Alle adviesverkoopprijzen zijn excl. transport- en afleveringskosten en geldig vanaf 1 november
2017. Prijzen zijn incl. 21% BTW. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden S.E.&O. Hiermee
vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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Pure White with Blue

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en

prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service

en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden beveelt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een

officiële Yamaha-dealer te gaan voor de service die u nodig heeft.

We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts & Accessories.

Yamaha adviseert ook het gebruik van Yamalube®. Deze speciaal voor Yamaha-motoren ontwikkelde hightech smeer-

en reinigingsmiddelen blijven doeltreffend hun werk doen. Zelfs in de extreme omstandigheden waarmee uw

SuperJet™ te maken krijgt.

Naast functionele en stijlvolle accessoires heeft Yamaha een assortiment innovatieve watersportkleding van hoge

kwaliteit.  Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding. Ga voor meer informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha SuperJet™ met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


