
Superieure luxe.
Voel de adrenalinestoot en bedwing de golven, of

verken de rustige persoonlijkheid van FX SVHO, wanneer

het de soepelste tocht wordt die je je maar kan wensen.

Geef je avonturen een boost op de Yamaha-manier.

Van ons unieke, revolutionaire RiDE®-systeem en onze

lichtgewicht materialen - tot onze exclusieve

elektronische regelsystemen - tot de topklasse viertakt

1.812 cc motor met supercharger in ons krachtigste

model - de innovatieve technologie en engineering die

een integraal onderdeel vormen van elke Yamaha,

behoren tot de absolute top.

Oog voor detail, een geavanceerd ontwerp en pure

bouwkwaliteit voegen nog meer toe aan het pakket,

zodat het resultaat garant staat voor uitstekende

prestaties en premium comfort, het beste van twee

werelden!

Groot 7" LCD-kleurentouchscreen

Functie voor synchronisatie met

smartphone

Geschikt voor GPS-kaartplotters

Gemakkelijk toegankelijk

dashboardkastje

Nieuw stavlak en verbeterde

stabilisatievinnen

Verbeterde ergonomie en schakelkast

voor de bediening

Supercharged SVHO 1812cc motor

met EFI

Uniek in vier standen instelbaar

stuursysteem

De langste en meest comfortabele

romp in het assortiment

Revolutionair RiDE-systeem
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Superieure luxe.
Ja, tover een brede grijns op je gezicht tijdens een opwindende vaart dwars door de golven, of

ontdek de meer ontspannen persoonlijkheid van de soepelste, stilste en krachtigste driepersoons

WaveRunner die je je maar kan wensen, klaar voor het grote avontuur in luxe en comfort.

De SVHO-motor met supercharger en competente romp en body vormen een perfecte combinatie

van soepel indrukwekkend vermogen, stabiliteit, wendbaarheid en een uitzonderlijk comfort.

Geavanceerde technologie en innovatie over de gehele linie, dankzij het nieuwe design vol snufjes

zoals ons revolutionaire en intuïtieve RiDE®-regelsysteem, elektronische trim en achteruit,

cruisecontrol en een beveiligingssysteem met afstandsbediening.
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DOHC, 16V 1.812 cc motor met
supercharger

Deze verbazingwekkende SVHO (Super

Vortex High Output) motor kenmerkt zich

door een soepele en  exibele

vermogensopbouw en is uitgerust met

uiterst e ciënte koel- en

luchtinlaatsystemen en een sterke

inwendige motorconstructie. De grote

Hyper-Flow-jetpomp zet deze kracht om

in een verblu ende acceleratie en de

elektronische brandsto njectie (EFI) zorgt

voor een soepele en e ciënte

vermogensafgifte.

Verbeterde weergave

Bekijk het grotere geheel in kleur op het

grootste scherm dat we aanbieden op een

WaveRunner. Op dit scherm kunnen GPS-

kaarten worden weergegeven en kan

worden gesynchroniseerd met je

smartphone.

Aerodynamische vorm

De perfect gevormde romp van dit FX-model

snijdt door het water en zorgt voor

stabiliteit tijdens elke tocht op het water.

Door de ongeloo ijke stijfheid en sterkte

presteren deze vaartuigen geweldig op het

water: snelle acceleratie, hoge topsnelheid,

zuiniger en comfortabeler.

RiDE® (Reverse with Intuitive
Deceleration Electronics)
systeem

Het revolutionaire RiDE®-systeem zorgt

voor een geheel nieuwe beleving en

vergroot in hoge mate het zelfvertrouwen

van elke watersporter op elk niveau.

Vooruit en accelereren via de gashendel

op de rechter handgreep, vaart minderen

of achteruit via de hendel op de linker

handgreep. Zo eenvoudig is het!

Comfort, afvoer bij de
beenruimte - en eenvoudiger
aan boord te klimmen

Dit FX-model biedt meer comfort: van de

verstelbare stuurkolom tot de

driepersoonszitting en een groter

zwemplatform met een diepere en

bredere opstaptrede en dubbele beugels

om aan boord te klimmen. En ook nog een

afvoersysteem bij de beenruimte, uniek

voor de branche.

Uniek beveiligingssysteem is
eenvoudig in gebruik

Dankzij het innovatieve systeem is er geen

aparte afstandsbediening om je zorgen over

te maken - gebruik gewoon de pincode om

het alarm en de besturingsmodi te

ontgrendelen via de handige schakelaar - en

een aanraking op het Connext®-display.
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Motor

Motortype [Supercharged4cylinder];Super Vortex High Output
Smeersysteem Wet sump
Compressor Ja
Cilinderinhoud 1.812cc
Boring x slag 86 mm × 78 mm
Compressieverhouding 8.5 : 1
Type pomp 160 mm Axial Flow
Brandstof Unleaded premium Gasoline
Brandstofsysteem Brandstofsysteem
Inh. brandstoftank 70 liter
Olie hoeveelheid 5,3 liter

Afmetingen

Lengte 3,58 m
Breedte 1,27 m
Hoogte 1,23 m
Gewicht droog 389 kg

Functies

Opbergcapaciteit 168,3 liter
Draagvermogen (personen) 1-3 personen
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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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