
Naar een hoger niveau
Ervaar het allerbeste van de VX-reeks met de

krachtigste motor van de familie. 4 cilinders en 1,8 liter

vermogen voor de puurste opwinding worden

gecombineerd met uitzonderlijke luxe. Voor de VX

Cruiser HO is een compromis geen optie.

Van ons unieke, revolutionaire RiDE®-systeem en onze

lichtgewicht rompen - tot onze exclusieve elektronische

regelsystemen - tot de topklasse viertakt 1.812 cc motor

met supercharger in deze adembenemende VX Cruiser

HO - 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!

Gemakkelijk toegankelijk

multifunctioneel 4,3 inch

kleurendisplay

Uitstekende nieuwe ergonomische

stuurpositie

Integraal in de fabriek gemonteerd

Bluetooth-luidsprekersysteem

Revolutionair RiDE systeem voor

intuïtieve besturing

Krachtige High Output 1812cc

viercilindermotor

Enorme en praktische opslag met een

capaciteit van 114 liter

Groot, waterdicht dashboardkastje en

apart vak voor je telefoon

Avontuurlijke nieuwe styling, kleuren

en graphics

Handige zel ozende beenruimten

Eenvoudig aan boord klimmen met een

verlengd opstapplatform

Verlengd platform met Hydro Turf

matten

Trekhaak en grote geïntegreerde

spiegels
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Naar een hoger niveau
De nieuwste VX Cruiser HO is de top van de VX-reeks met de krachtigste motor van de familie. 4

cilinders en 1,8 liter met hoog vermogen voor de zuiverste opwinding worden gecombineerd met

uitzonderlijke cruise-luxe voor wie compromissen geen optie vindt.

Veel factoren hebben er toe bijgedragen dat de VX-modellen onze meest gewilde vaartuigen zijn

geworden, maar het is hun daadwerkelijke veelzijdigheid die zo'n trouwe aanhang heeft gekregen,

met een indrukwekkend prestatierepertoire dat je van de adrenalineopwekkende opwinding van de

watersport naar de ontspannende wereld van het cruisen op waterwegen kan brengen.

De nieuwste VX Cruiser HO is echt de meest opvallende premium waterscooter in dit segment. Hij

biedt een krachtige mix van opwindende prestaties, precieze besturing, rijcomfort en pure stijl. Met

zijn lichtgewicht NanoXcel2®-dek is de VX Cruiser HO een zekere garantie voor de ultieme

vaarervaring.
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4,3 inch multifunctioneel
kleurendisplay met snelle
toegang

Een van zijn vele talenten is het duidelijke

en goed leesbare display, dat je helpt om

alle systemen aan boord te bedienen en te

monitoren met behulp van de sneltoetsen

naast het stuur. Je kan hier ook de

limieten voor de topsnelheid en

acceleratie invoeren - evenals de via PIN-

code-geactiveerde leer- en

beveiligingsinstellingen. We zetten de

nieuwste technologie voor je aan het

werk!

Comfortabeler zittingontwerp
en beter vaargedrag

Zowel de supercomfortabele 3-persoons

cruiserzitting als het stuur van de VX zijn

nieuwe, smallere ontwerpen die een

uitstekende ergonomische zit- en

vaarpositie bieden. Samen met de

diepere, bredere beenruimten en de nieuw

ontworpen handgrepen geeft dit (vooral

voor de kleinere watersporter) een

geweldige controle over de besturing.

Het integrale audiosysteem
brengt je muziek op het water

De VX Cruiser HO heeft nog een bijzonder

talent: er kan een concertzaal van worden

gemaakt, dankzij het volledig

geïntegreerde, in de fabriek geïnstalleerde

Bluetooth-geluidssysteem. De luidsprekers

zijn ideaal gepositioneerd in de beenruimten

en worden bediend vanaf een gemakkelijk

toegankelijk paneel naast het stuur. Een

laagspanningsregelaar is aangebracht om de

accu te beschermen.

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. En dankzij de extra Reverse

Traction Control is het echt zo eenvoudig!

High Output, DOHC, 16V, 1.812
cc motor

De VX Cruiser HO wordt aangedreven

door onze High Output innovatieve 4-

cilinder 1.812 cc WaveRunner-motor. Deze

opmerkelijk krachtbron bruist van energie

en biedt een buitengewone acceleratie en

geweldige kracht op topsnelheid, maar

met een laag brandstofverbruik en

betrouwbare prestaties.

Uitgebreide en praktische
opbergmogelijkheden (114 liter)

De nieuwste VX heeft veel opbergruimte,

zodat je alles wat je nodig hebt, mee kunt

nemen. Er is niet alleen een enorme

opslagruimte onder de zitting en in de boeg,

maar bovendien heeft het zeer grote,

waterdichte dashboardkastje blauwe LED-

accentverlichting, USB- en 12V-

aansluitingen, en zelfs een handige ruimte

om je telefoon veilig op te bergen en op te

laden.
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Motor

Motortype 4-cilinder;1.8 Liter High Output;4-takt
Smeersysteem Wet sump
Compressor Nee
Cilinderinhoud 1.812 cc
Boring x slag 86 mm × 78 mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Type pomp 155 mm Axial Flow
Brandstof Loodvrije benzine
Brandstofsysteem Brandstofsysteem
Inh. brandstoftank 70 liter
Olie hoeveelheid 5,3 liter

Afmetingen

Lengte 3,37 m
Breedte 1,24 m
Hoogte 1,2 m
Gewicht droog 364 kg

Functies

Opbergcapaciteit 113,9 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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