
De stijlvolle
alleskunner.
Of het nu gaat om ontspannend toeren of om sportieve

sensatie, de geweldige FX HO voldoet aan de

verwachtingen. Op zoek naar een WaveRunner die

ontworpen is om het vaarplezier te maximaliseren? - dan

zul je van deze machine genieten, of je nu alleen of met

familie of vrienden vaart!

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 ons krachtigste model - de

innovatieve technologie en engineering die een

integraal onderdeel vormen van elke Yamaha, behoren

tot de absolute top.

Een geavanceerd ontwerp en pure bouwkwaliteit

voegen nog meer toe aan het pakket, zodat het

resultaat garant staat voor uitstekende prestaties en

sensatie, samen met het allerbelangrijkste vaarcomfort,

dat nodig is voor een Cruiser!

Groot 5" 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

High Output 1.812 cc motor

De langste en meest comfortabele

romp in het assortiment

Uniek in vier standen instelbaar

stuursysteem

Revolutionair RiDE-systeem

FX HO



De stijlvolle alleskunner.
Of het nu gaat om ontspannend toeren of om sportieve sensatie, de geweldige FX HO voldoet aan

de verwachtingen. Op zoek naar een vaartuig dat de perfecte mix van prestatie en comfort kan

bieden, samen met een reeks functies die zijn ontworpen om het vaarplezier te maximaliseren? - dan

zal je deze machine geweldig vinden.

De opmerkelijke 1.812 cc motor, met zijn hogedruk brandstofpomp en intelligente elektronische

gasregelingssysteem, zorgt voor soepele, krachtige en e ciënte prestaties. De elegant

vormgegeven romp samen met het opmerkelijke RiDE®-systeem staan garant voor de meest

comfortabele en stabiele vaareigenschappen die je ooit hebt beleefd.

De FX HO is een echte allrounder, met functies zoals No Wake Mode en Cruise Assist, luxe zitplaatsen

voor drie personen, een groot, stabiel zwemplatform, een extra diepe opstaptrede, dubbele

opstapbeugels en veel opbergruimte, die garant staan voor een eersteklas ervaring met je partner,

familie of vrienden.

FX HO



High Output, DOHC, 16V, 1.812
cc motor

Het vermogen van de High Output 1.812

cc viertaktmotor is ronduit verblu end. En

de Hyper Flow jetpomp met

driebladsimpeller zet dit vermogen om in

opwindende acceleratie. De elektronische

brandsto njectie (EFI) staat garant voor

de meest soepele en krachtige

vermogensafgifte, e ciënte en zuinige

prestaties, zelfs op normale loodvrije

brandstof.

Aerodynamische vorm

De perfect gevormde romp van dit FX-

model snijdt door het water en zorgt voor

stabiliteit tijdens elke tocht. 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!

Volledige controle, minimale
inspanning

Ons geavanceerde elektronische

besturingssysteem zal je verrassen met

zijn 'intelligente' kenmerken. Gebruik de

Cruise-Assist om exacte snelheden in te

stellen en te behouden, de 3-posities van

de No Wake Mode om te varen door

gebieden waar een lage snelheid geldt -

de elektronische achteruit-assist en TDE

(Thrust Directional Enhancement) voor

varen bij zeer lage snelheden en

aanmeren.

Aandrijvingsbesturingssysteem

De nieuwste generatie van onze bekende

'L-modus' systeem laat je niet alleen een

topsnelheid vooraf instellen, maar ook de

mate van acceleratie. Hierdoor heb je de

perfecte partner, of je nu funtubes of

wakeboards meesleept. Voor de onervaren

watersporters is het ook mogelijk om

lagere snelheden vast te zetten - of stel

een vaste snelheid in voor langere tochten

voor een maximale zuinigheid.

Luxe, comfort, afvoer bij de
beenruimte - en eenvoudiger aan
boord klimmen

De FX Cruiser heeft het allemaal: van de in

vier stappen verstelbare stuurkolom tot de

luxueuze driepersoonszitting - en van de

handige opklapbare kikkers tot een groter

zwemplatform met een diepere, bredere,

zachtere en comfortabelere opstaptrede en

dubbele beugels om aan boord te klimmen.

En ook nog een afvoersysteem bij de

beenruimte, uniek voor de branche.

FX HO



Motor

Motortype 4-cilinder;1.8 Liter High Output;4-takt
Smeersysteem Wet sump
Compressor Nee
Cilinderinhoud 1.812cc
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 3,58 m
Breedte 1,27 m
Hoogte 1,23 m
Gewicht droog 381 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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