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EX Deluxe - the best is
rarely this affordable
Introduktionen af den nye Yamaha EX DeLuxe giver
bruger masser af pålidelighed og rendyrket sjov på vandet
i form af en adræt maskine, som både er alsidig og nem at
håndtere.
Den nye EX-serie er udviklet med al den pålidelighed og
tekniske innovation, som vores Yamaha WaveRunners er
legendariske for, men med en tilgang uden dikkedarer,
der giver hidtil udset prisoverkommelighed. Så denne
DeLuxe-model, som ligger øverst i vores EX-serie, er
virkelig en kendetegnende og værdispækket maskine!
Vores revolutionerende Ride®-teknologi, som er et nyt og
intuitivt styresystem, ligger højt på listen over dens
mange fordele, og den er allerede i gang med forvandle
sejlvanerne i vandscooterverdenen på vores mest
populære modeller.

Ny Yamaha TR-1-motor – kraftfuld
3-cylinders 1049cc
Robust, men let skrogdesign –
HyperFlow-strålepumpe
Revolutionerende Ride®-system
Præcisionssyet, tofarvet sæde –
komfort til tre personer
Nemme og informative LEDmålere med flere funktioner
Speedometer og
omdrejningstæller +
brændstofniveau og timetal
Stilfulde farver og attraktiv,
moderne grafik
Handskerum samt opbevaring i
boven og under sædet
Stor 50 liters brændstofkapacitet
– så morskaben varer ved
Praktisk og behageligt
genopstigningshåndtag
Stærk trækkrog til legetøj,
vandskiløb eller wakeboarding
Skridsikre måtter – behagelige for
fødderne
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Vandscooterteknologi
, der er anerkendt
over hele verden

Nutidens WaveRunner har et ry som den
førende i hele verden mht. pålidelighed og
universel ydeevne, og dette er opbygget
igennem mange år – og vi har altid gået
forrest med vores banebrydende udvikling af
effektiv 4-takts teknologi. Resultatet? Ingen
andre vandscootere kommer i nærheden af
den.
Yamahas innovative design, teknologi og
teknik er banebrydende, lige fra det
revolutionerende RiDE-system til vores
letvægts NanoXcel2®-skrog og vores
toptunede 4-takts 1812 cc-motor.
Vores sans for detaljer og
konstruktionskvaliteten i sig selv føjer luksus
til pakken, og slutresultatet er en magisk
blanding af ydeevne og komfort, der egner sig
lige godt til både cruising og sportssejlads.
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Ny TR-1 – 1049cc 3-cylinders motor
På trods af dens overraskende prisoverkommelighed drives denne spændende, nye EX Deluxe
af den seneste udgave vores innovative 3-cylindrede motor, Yamaha TR-1 med 1049cc. Den er
en kompakt og let enhed – med masser af slagkraft, livlig acceleration og fremragende ydeevne
i topområdet samt den gode økonomi og pålidelighed, du forventer fra en ny Yamaha.
Udviklet til allround håndtering og ydeevne
TR-1-motorens jævne og stille effekt, kompakte dimensioner og lette vægt giver sammen med
det holdbare og gennemprøvede skrogdesign en god blanding af brugervenlig håndtering med
usædvanlig adræthed og balance. Resultatet er maksimal fornøjelse og kontrol med minimalt
besvær, selv for mindre erfarne sejlere.
RiDE-system (Reverse with Intuitive Deceleration Electronics = elektronisk bremse)
Det revolutionerende RiDE®-system forvandler styringen og giver fornyet selvtillid til førere på
alle niveauer. Du skal blot dreje håndtaget i højre side for at køre fremad og sætte farten op –
og dreje håndtaget i venstre side for at sætte farten ned eller bakke. Ja, og med Reverse
Traction Control oveni er det virkelig så enkelt!
Behageligt sæde til op til 3 personer
Det ergonomisk designede, tofarvede, præcisionssyede sæde, som udelukkende findes på EX
DeLuxe, er et meget sikkert og behageligt sted at være – det er perfekt til sportssejlads eller
cruising med op til 3 personer. Dets høje niveau af komfort får dig til at føle, at det er
specialtilpasset til dig. Derudover er der et meget praktisk, tørt opbevaringsrum nedenunder.
Stor 50 liters brændstofkapacitet – giver længere tid med sjov på vandet
Når du suser afsted på EX DeLuxe, kommer du sandsynligvis ikke tilbage lige med det samme, så
vi har indbygget en tank med en større brændstofkapacitet (50 liter) end nogen anden
vandscooter til konkurrence. Hvilket betyder, at din morskab ude på vandet kan vare endnu
længere – og du kan cruise længere væk. Omhyggeligt design – typisk Yamaha.
Multifunktionelle LCD-instrumenter
Flotte, multifunktionelle LCD-instrumenter, der er monteret i et stilfuldt instrumenteringspanel,
er ikke noget, man forventer i sådan en prisvenlig vandscooter – men du finder på den nye EX
DeLuxe. Den indeholder nemme og letlæselige speedometer- og omdrejningstællerdisplays
såvel som informative visninger for brændstofniveau og timetal.
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Motor

EX DeLuxe

Motortype

3-cylindret, TR-1, 4-takts, DOHC, 4-ventilet

Turbo

-

Slagvolumen

1.049cc

Boring x slaglængde

82,0 mm x 66,2 mm

Kompressionsforhold

11,0 : 1

Kølesystem

Vandkølet

Pumpetype

144 mm Axial Flow

Brændstof

Blyfri benzin

Fuel supply system

Elektronisk brændstofindsprøjtning

Brændstofkapacitet

50,0 liter

Oliekapacitet

3,5 liter

Dimensioner

EX DeLuxe

Længde

3,14 m

Bredde

1,13 m

Højde

1,15 m

Tørvægt (kg)

272 kg

Detaljer

EX DeLuxe

Opbevaringskapacitet

37,8 liter

Antal personer

1-3-personers
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Pris
EX DELUXE

kr. 79.900,00

Alle oplysninger i denne brochure er kun ment som vejledning og kan ændres uden yderligere varsel. Vi bør alle leve efter FRIHED UNDER ANSVAR og være med til at
bevare gode sportsmuligheder og glæder, som vi alle nyder godt af ved vores engagement i vandscootere. Du må også huske på, at din Yamaha WaveRunner faktisk
er en båd, så du skal lære og følge alle søfartsregler, få professionel undervisning om muligt og overholde alle lokale regler og bestemmelser, som kan variere meget
fra sted til sted. De anvendte billeder viser både, der føres af professionelle, og de er ikke ment som anbefaling eller vejledning i forbindelse med sikker drift eller
brug. Læs alt instruktionsmateriale grundigt, før du tager af sted første gang, og bær ALTID det anbefalede beskyttelsestøj og redningsvest, når du er på vandet. SEJL
IKKE MED ALKOHOL I BLODET.
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Farver

Silver Metallic with Torch Red Metallic

Yamahas kvalitetskæde
Yamahas teknikere er fuldt oplært og udstyret til at tilbyde den bedste service og rådgivning i forhold til dit Yamahaprodukt. Derfor anbefaler Yamaha på det kraftigste, at du besøger en officiel Yamaha-forhandler ved alle dine
servicebehov.
Yamahas maritime dele og tilbehør er særligt udviklet, designet og testet til vores Yamaha-produktserie. Yamaha
anbefaler også brugen af Yamalube®. Yamalube® er vores egen serie af højteknologiske smøremidler, livseliksiren for
Yamaha-motorer. De er udviklet til at forsætte med at virke effektivt, uanset hvor du sejler.
Ud over funktionelt og stilfuldt tilbehør tilbyder Yamaha en række innovativt kvalitetssejludstyr. Vi tilbyder også en
omfattende serie af tøj. For yderligere oplysninger henvises til:

www.yamaha-motor.dk

Oplev mere af
Yamaha EX DeLuxe med din mobiltelefon

Yamaha Motor Scandinavia
C.F. Tietgens Boulevard 30, 1.th
5220 Odense SØ
Danmark

