
Go Super.
Een nieuwe adrenaline machine is geboren vanuit ons

race-DNA. Niet langer voorbehouden aan professionals,

zijn pompende driecilinder viertaktmotor en de

gloednieuwe, slanke lichtgewicht romp garanderen dat

je de golven doorkruist, zowel met hoge snelheid op

rechte stukken als in agressieve bochten. Sta op en

domineer het water!

Met zijn pompende driecilinder viertaktmotor levert de

slanke en ultralichte SuperJet een krachtige combinatie

van razendsnelle acceleratie op de supersnelle rechte

stukken, terwijl je met zijn wendbaarheid,

manoeuvreerbaarheid en controle bochten kan

aansnijden als nooit tevoren.

De bredere romp en de 'L-modus' zijn opnieuw

ontworpen om het leren te vergemakkelijken en de

sensatie van rechtopstaand varen dichter bij iedereen te

brengen. Het brede scala aan instelbare functies zal

beginnende en recreatieve watersporters in hun

comfortzone plaatsen en hen voorbereiden om

Krachtige 1.049 cc viertakt TR-1

motor

Niet langer alleen voor

wedstrijdgebruik

Stabiele lichtgewicht romp met brede

voorkant

Axial Flow 144 mm jetpomp en

verstelbare spuitmond

Afgeveerde stuurkolom met drie

standen

Speciale elektronische 'L' (leer) modus

om het vermogen te beperken

Brede zachte voetenplaat met

HydroTurf antislipmat

Automatische lenspomp en

besturingssysteem

Goed bereik en duidelijke indicatie van

brandstofpeil

Gemakkelijk bij te tanken - grote

capaciteit (19 liter)
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Krachtige viertakt TR-1 motor

De nieuwe SuperJet wordt aangedreven

door een krachtige, driecilinder, 1.049 cc

viertakt Yamaha TR-1 motor die een

opwindend koppel levert over het hele

toerenbereik voor een verblu ende

acceleratie.

Compact en gemakkelijk te
vervoeren

Transport is moeiteloos aangezien de

SuperJet compact en licht genoeg is om in

een busje te passen en gemakkelijk in en

uit het water te halen is. Natuurlijk is het

ook ideaal voor in de garage of op het dek

van een groter jacht.

Nieuwe bredere lichtgewicht
romp

Het nieuwe rompontwerp, met zijn bredere

voorkant, behoudt alle wendbaarheid en

balans van de originele SuperJet, maar met

meer stabiliteit, waardoor het perfecte

platform ontstaat voor zowel recreatief als

wedstrijdgebruik.

Speciale 'L' (leer) modus

De speciale elektronische 'L'-modus is een

grote hulp voor minder ervaren of

beginnende watersporters. Hij helpt om

het vermogen en de gevoeligheid van de

SuperJet te beperken. Wanneer de

watersporter meer zelfvertrouwen heeft,

kan het volledige vermogen en het

dynamische potentieel van de machine

gemakkelijk worden vrijgegeven.

Verstelbare stuurkolom in
racestijl

De afgeveerde stuurkolom met drie

standen en het stuur zijn speciaal

ontworpen om een vaarpositie te bieden

waarin je het maximale uit de SuperJet

kan halen - een machine die is gebouwd

om te winnen. Het resultaat is de bij

professionele racers zo populaire voorover

leunende houding die de watersporter de

ideale, meest comfortabele houding biedt

voor supersnel varen en draaien.

Axial Flow jetpomp met unieke
impeller

De 144 mm jetpompaandrijving is voorzien

van een unieke impeller die speciaal is

ontworpen voor het nieuwe ontwerp van de

SuperJet, waardoor de waterstroom wordt

gemaximaliseerd voor het leveren van hoge

prestaties. De con guratie zorgt voor een

uitstekende bevestiging en soepele

acceleratie.
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Motor

Motortype 3-cilinder;TR-1 High Output;4-takt
Cilinderinhoud 1.049 cc
Type pomp 144 mm Axial Flow
Brandstof Unleaded premium Gasoline
Inh. brandstoftank 19 liter

Afmetingen

Lengte 2,43 m
Breedte 0,76 m
Hoogte 0,79 m
Gewicht droog 170 kg

Functies

Draagvermogen (personen) 1 persoon
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Alle informatie in deze brochure wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Wij dienen allemaal VERMOGEN TE KOPPELEN AAN

VERANTWOORDELIJKHEID. Laten we daarom zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan

de watersport. Je WaveRunner is in feite een boot, dus leer en volg de regels die gelden op zee en de

waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en houd je aan de lokale wetten en voorschriften, die van

gebied tot gebied sterk kunnen verschillen. Op de foto's zijn vaartuigen afgebeeld die worden bestuurd

door professionals. Deze houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot

de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door alvorens te gaan

varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. GA NOOIT VAREN NA

HET GEBRUIK VAN ALCOHOL.
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