
Frigör din själ
Känn dig som ett med vågorna. JetBlaster® har byggts

med spänningen i centrum. Det livliga utseendet, de

lätta köregenskaperna med RiDE®-styrteknik och den

kraftiga e ekt/viktprestandan gör den till en perfekt

partner för seriöst nöje.

En överlägsen konstruktion och fantastisk

konstruktionskvalitet de nierar alla Yamaha

WaveRunner, och JetBlaster® är inget undantag. Från de

avancerade materialen som NanoXcel2-skrovet till den

prisbelönta motorn får du här en ren äventyrsmaskin.

JetBlaster® en rad egenskaper som gör den perfekt för

freestyleåkning. Från stabiliserande bakre fjädring till ett

ergonomiskt styre och runt handtag är den utformad för

att hjälpa dig att göra mer och göra det enklare, även för

mindre erfarna förare.

Bakre stötdämpning främjar

avancerade rörelser

Elektrisk trim för inställning i farten

NanoXcel2®-skrov och däck -

superstarkt och superlätt

Brett, böjt styre för en unik körstil

Runt handtag ger en bättre

kontaktkänsla

Små, kompakta knappar
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Frigör din själ
JetBlaster® är ordet "kul" personi erat. Dess gra tiinspirerade design, toppkvalitativa motor och

ett fantastiskt e ekt/viktförhållande garanterar adrenalinjunkies en spännande  exibilitet och

användarvänlig styrning som snabbt låter dem bemästra vågorna.

Vår nya JetBlaster® är redo för kul och spännande körning, med bakre fotstöd som möjliggör nästan

omedelbart bemästrande av trick och konster, ett specialbyggt styre för smidiga rörelser och ny,

elektrisk trim för enkel styrning och omedelbar glädje.

Vi har tillverkat JetBlasters högkvalitativa skrov och däck i NanoXcel2®, vilket gör den stark och lätt.

Kombinera detta med en TR-1®-höge ektsmotor, så får du rejält med spänningssökande potential

tack vare e ekt/viktförhållandet.
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En modern klassiker

Bli ägare till en modern klassiker med

Yamaha-tradition, distinkt och modern

design, avancerad ingenjörskonst och

kompromisslös konstruktionskvalitet.

JetBlaster® ser lika bra ut som den känns

att köra

3-cylinders TR-1®-
höge ektsmotor på 1 049cc

JetBlaster® drivs av vår innovativa 3-

cylindriga TR-1-höge ektsmotor på 1

049cc. Denna anmärkningsvärt kompakta

och lätta enhet som är överraskande stark

och erbjuder livlig acceleration och

utmärkt kraft, plus ekonomi och

pålitlighet. Ett fantastiskt

e ekt/viktförhållande innebär att du får

hisnande fart och smidiga styregenskaper.

Lätt skrov och däck för
topprestationer

NanoXcel2® har möjliggjorts av Yamahas

unika materialteknik och är imponerande 18

% lättare än vårt revolutionerande

NanoXcel® – men ändå lika styvt och starkt.

Det maximerar den spännande prestandan

hos både nya JetBlaster och bidrar till dess

suveräna acceleration och ännu skarpare

kurvtagning.

Helt nytt styre och nya fotstöd

JetBlasters styre har utformats med en

mjuk, rundad form som ger intuitivt stöd

för en unik körstil. Bakre fotstöd gör att

du enkelt kan justera din vikt, vilket

öppnar upp en mer lekfull freestyleåkning.

Prestandainspirerad elektrisk
trim

Justera höjden på fören i farten. Höj fören

för att minska vattenstänk och

nosdykning, och sänk sedan ned för bättre

grepp i kurvorna. En smidigare, skickligare

körning är bara en åtgärd bort.

Förvaring som standard

Ta med dig allt som standard. JetBlaster

erbjuder våtförvaring i fören för bogserlinor,

strandlekar med mera. Förvaringsutrymme

under sätet ger en rymlig och praktisk plats

för alla dina äventyrliga nödvändigheter.

Sist men inte minst ger handskfacket enkel

åtkomst till solglasögon, snacks och andra

småsaker du behöver.
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Motor

Motortyp 4-takts;3-cylindrig;TR-1 High Output
Smörjningssystem Torrsump
Överladdning Nej
Slagvolym 1 049cc
Borrning och slag 82 mm × 66,2 mm
Kompression 11.0 : 1
Pumptyp 144 mm axial öde
Bränsle Vanlig 95-oktanig, blyfri bensin
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning
Bränslevolym 50 l
Oljevolym 3,5 L

Dimensioner

Längd 3,14 m
Bredd 1,13 m
Höjd 1,15 m
Torrvikt (kg) 249 kg

Detaljer

Stuvkapacitet 29 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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