
Vidga dina horisonter.
Ta ett rejält kliv framåt när det gäller lyxig långkörning

med stil. Den perfekta balansen mellan kraft, smidig

körning och design för komfort är karakteristisk för FX

Cruiser. Modellen representerar Yamahas världsledande

rykte för pålitlighet och prestanda som man gjort sig

förtjänt av under många år.

Från vårt unika, revolutionerande RiDE®-system och

lätta material till våra exklusiva elektroniska styrsystem

och den kompressormatade 4-taktsmotorn på 1 812cc av

högsta kvalitet i vår mest kraftfulla modell – den

innovativa teknik och ingenjörskonst som är kärnan i varje

Yamaha är av senaste snitt.

Känsla för detaljer och ren konstruktionskvalitet bidrar

med ännu mer till paketet så att resultatet blir

garanterad utmärkt prestanda och spänning,

tillsammans med den alltid lika viktiga förarkomforten

som krävs av en Cruiser!

Stor 5-tums LCD-touchdisplay med

färg

Synkroniseringsfunktion för

smartphone

GPS-plotter redo

Lättillgängligt handskfack

Ny ride plate och uppdaterad placering

av sponsons

Förbättrad ergonomi

Integrerat ljud med kontroll via display

Motor med hög ute ekt på 1 812cc

Lyxigt tvådelat nivellerat säte för tre

personer

Det längsta och mest bekväma skrovet

i sortimentet

Revolutionerande RiDE-system

Unik tiltjustering av styret
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Vidga dina horisonter.
Den enastående FX Cruiser HO erbjuder dig att komma längre vad gäller lyx och prestanda. Denna

modell kommer att vidga din körhorisont, med en perfekt blandning av design och ingenjörs nesser

för att göra dina dagar ute på vattnet ännu mer avkopplande och trevliga, ensam eller i sällskap.

Känn kraften hos HO-motorn med 1 812cc. Upplev den smidiga, stadiga styrningen av den eleganta

skrovdesignen tillsammans med den revolutionerande nivån intuitiv styrning som erbjuds av vårt

exklusiva RiDE®-system och de helelektroniska övervaknings- och styrsystemen. Det  nns ingen

återvändo!

Din upptäcktsresa fortsätter när du utforskar de anmärkningsvärda elektroniska gas- och

trimsystemen, traction control, säkerhetsläget och en rad andra funktioner: förlängd

akterplattform, justerbar styrning, Cruiser-säte för 3 personer, uppdragbara knapar... kort sagt, en

värld av glädje ute på vattnet.
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DOHC-motor på 16 V med hög
e ekt och 1 812cc

E ektdistributionen från den

höge ektiva 1 812-kubikmotorn med stor

slagvolym är nervkittlande och Hyper-

Flow-jetpumpen med sin trebladiga

impeller förvandlar kraften till massiv

acceleration. Den elektroniska

bränsleinsprutningen (EFI) ger mjukast

möjliga e ekt och e ektiv, ekonomisk

drift, till och med på vanligt blyfritt

bränsle med 95 oktan.

Aerodynamisk form

Det tåliga skrovet på den här FX-

modellen skär genom vattnet och ger

stabilitet under alla färder till havs.

Materialet är imponerande robust och

tåligt, vilket ger maskinerna en

enastående prestanda i vattnet med

häpnadsväckande acceleration, högre

topphastighet, bättre bränsleekonomi -

och en ännu bekvämare åktur.

RiDE®-system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Det revolutionerande RiDE-systemet

förändrar din körupplevelse och ökar varje

förares självförtroende, oavsett vilken nivå

de be nner sig på. Tryck bara på gasreglaget

på höger handtag för att köra framåt och

accelerera eller tryck på reglaget på vänster

handtag för att sakta ned eller backa. Ja,

det är verkligen så enkelt!

Fullständig kontroll – minimal
ansträngning

Du kommer att älska vårt so stikerade

elektroniska styrsystem med sina

"smarta" funktioner. Använd farthållaren

för att ställa in och bibehålla en speci k

hastighet, och välj systemet med tre

lägen för körning i låga hastigheter – samt

elektroniska backassistansen och TDE:n

(Thrust Directional Enhancement) när du

manövrerar i mycket låga hastigheter eller

lägger till.

Branschens första touchdisplay
med färg

Tydlig visning av F, N och R, hastighet,

trim och statusen på RiDE-systemet samt

felsökningsinformation och styrning av

alla elektroniska system är några

funktioner hos den här eleganta, 5 tum

stora CONNEXT-pekdisplayen i färg. Den

kan även anpassas helt – från färgdisplay

och layout till val av vilken funktion som

styrs eller visas.

Lyx, komfort,
fotutrymmesdränering och
enklare ombordstigning

Denna FX Cruiser har verkligen allt: tiltbart

styre i fyra lägen, lyxigt cruiser säte för tre

personer, praktiska uppfällbara knapar, stor

badplattform med ett djupare, bredare,

mjukare och bekvämare steg och dubbla

ombordstigningshandtag. Dessutom har den

ett branschledande dräneringssystem för

fotutrymmet.
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Motor

Motortyp 4-cylindrig;1.8 Liter High Output;4-takts
Smörjningssystem Våtsump
Överladdning Nej
Slagvolym 1 812cc
Borrning och slag 86 mm × 78 mm
Kompression 11.0 : 1
Pumptyp 155 mm axial öde
Bränsle Vanlig 95-oktanig, blyfri bensin
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning
Bränslevolym 70 L
Oljevolym 5,3 L

Dimensioner

Längd 3,58 m
Bredd 1,27 m
Höjd 1,23 m
Torrvikt (kg) 382 kg

Detaljer

Stuvkapacitet 168,3 L
Platser 1–3 personer
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All information i den här broschyren är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Tänk på att använda PRESTANDA UNDER ANSVAR och skapa

förutsättningar för  na sportupplevelser och körglädje med den egna vattenskotern. Din Yamaha

WaveRunner är i själva verket en båt, och därför är det viktigt att du lär dig och följer gällande regler och

bestämmelser till sjöss och lokalt, eftersom dessa kan variera mycket mellan olika områden. Det är också

en fördel om du har möjlighet att få professionell vägledning. Bilderna i den här broschyren visar båtar

som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säkert

handhavande eller körsätt. Läs noggrant igenom allt instruktionsmaterial innan du ger dig ut och bär

ALLTID rekommenderad skyddsklädsel samt en  ytväst under användning. KÖR ALDRIG UNDER

ALKOHOLPÅVERKAN.
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