
Staňte se pány vln!
Písmeno R ve zkratce EXR znamená inspiraci závodními

stroji. V srdci tohoto dynamického modelu je skutečná

DNA značky Yamaha. Nováčci mezi zájemci

o adrenalinové zážitky mají jistotu agility a uživatelsky

přívětivého ovládání, díky kterému se rychle stanou pány

vln!

Modely WaveRunner se opírají o naši charakteristickou

kvalitu, technologické inovace a schopnost budit vášně.

Ať už jde o revoluční systém RiDE, lehký trup

NanoXcel2®, exkluzivní elektronické řídicí systémy či

špičkový přeplňovaný čtyřdobý motor o objemu 1 812

ccm, který v našem nejvýkonnějším modelu najdete,

děláme to pro váš úsměv.

K tomu navíc přidejte pokročilou konstrukci a dokonalou

kvalitu provedení a výsledkem je záruka skvělého výkonu

a vzrušení.

Tachometr, ukazatel stavu paliva

a provozních hodin

Úložná schránka doplněná přihrádkou

na přídi a pod sedlem

Velká nádrž na 50 l – zábavu si tak

můžete dopřávat déle

Praktické a pohodlné madlo pro

nastupování

Revoluční systém RiDE™ – intuitivní

řízení

Výkonný motor Yamaha TR-1 HO –

tříválec o objemu 1 049 ccm

Přehledný multifunkční LED displej

s potřebnými informacemi

Stylové barvy a atraktivní moderní

gra ka

Lehký, ale velmi pevný trup a paluba

NanoXcel 2
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Výkon vyšší o 10 % – vysoce
výkonný motor TR-1 o objemu
1 049 ccm

Všechny modely řady EX pohání náš

inovativní tříválcový motor – pozoruhodný

Yamaha TR-1 o objemu 1 049 ccm, ale

model EXR je osazen nejnovější verzí HO

(vysoký výkon) této kompaktní, lehké

jednotky, která přináší výkon vyšší o 10 %.

Výsledek? Úctyhodná akcelerace a skvělá

maximální rychlost v kombinaci

s legendární hospodárností a spolehlivostí

motorů Yamaha.

Lehký materiál trupu a paluby
NanoXcel2

V případě supersportovního modelu EXR

jsme pečlivě dbali o to, abychom zachovali

skvělou kombinaci uživatelsky přívětivého

ovládání a rovnováhy tak oblíbené

u modelů EX, ale současně jsem

přepracovali trup a palubu s využitím

našeho nejnovějšího materiálu –

jedinečného lehkého, ale odolného

NanoXcel2. Díky tomu je náš model EXR

ještě rychlejší a hbitější. A jízda na něm

ještě zábavnější.

Systém RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration Electronics
– zpětný chod s intuitivním
elektronickým zpomalováním)

Revoluční systém RiDE® mění ovladatelnost

a přináší jistotu jezdcům s libovolnou úrovní

zkušeností. Zatažením za páčku na pravé

rukojeti se můžete jednoduše rozjet

a zrychlovat, zatažením za páčku na levé

rukojeti zpomalovat nebo couvat. A navíc

s prémií v podobě systému Reverse Traction

Control je to opravdu tak jednoduché!

Pohodlné sedlo až pro 3 osoby

Ergonomicky tvarované, dvoubarevné,

pečlivě obšité sedlo modelu EXR, je

pohodlné a dokonale se hodí pro

samostatnou jízdu i vyjížďky s až dvěma

přáteli. Je skvělé pro vzrušující jízdu a

dokonale pohodlné, takže budete mít

dojem, že vám bylo vytvořené na míru.

Navíc je pod ním i velmi praktický

vodotěsný úložný prostor.

Nástavec čerpadla

Zcela nový model EXR se dodává s

nástavcem čerpadla pro ještě rychlejší

reakce a sportovnější jízdu.

Stylový multifunkční přístrojový
panel LCD

Nádherné multifunkční LCD přístroje

zakomponované do elegantního panelu

kokpitu jsou prvkem, který byste u takto

cenově dostupného vodního skútru nečekali.

Na modelu EXR je ale najdete. Nabízí

přehledný a dobře čitelný rychloměr

a otáčkoměr i užitečné informace o stavu

paliva a provozních hodinách.
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Engine

Typ motoru 4taktní;4ventilový;3 válec;DOHC;TR-1 High Output
Zdvihový objem 1,049 cc
Vrtání x zdvih 82.0 x 66.2
Kompresní poměr 11 :1
Typ čerpadla 144mm Axial Flow
Palivo běžný bezolovnatý benzín
Fuel supply system Elektronické vstřikování paliva
Objem nádrže 50 l
Oil capacity 3.5 L

Dimensions

Délka 3,14 m
Šířka 1,13 m
Výška 1,15 m
Suchá váha (kg) 245 kg

Features

Úložná kapacita 29 l
Kapacita jezdců 1–3 osoby
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Všechny informace v této brožuře jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Všichni bychom měli využívat VÝKON ZODPOVĚDNĚ a pomáhat zachovat skvělé sportovní možnosti, které

si při jízdě osobním plavidlem užíváme. Je třeba si též uvědomit, že váš vodní skútr Yamaha WaveRunner je

skutečným plavidlem, a proto se prosím naučte a dodržujte všechna pravidla námořních a vodních cest.

Využijte služeb profesionálního instruktora. Dodržujte místní pravidla a nařízení, která se mohou dle

oblasti lišit. Uvedené fotogra e zobrazují plavidla řízená profesionály a uveřejnění těchto zobrazení

nepředstavuje žádné doporučení či návod s ohledem na bezpečný provoz nebo styl používání. Než se

vydáte na cestu, pozorně si přečtěte všechny pokyny. Při projížďce mějte na sobě VŽDY doporučené

ochranné oděvy a záchrannou vestu. PŘED JÍZDOU NIKDY NEPIJTE ALKOHOL.
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