VX Cruiser HO

Varva upp
Upplev toppen av VX-serien med den mest kraftfulla
motorn i familjen. 4 cylindrar och 1,8L för den renaste
spänningen kombinerat med enastående körlyx och
kraft. För VX Cruiser HO nns inga kompromisser.
Från vårt unika, revolutionerande RiDE®-system och
lätta skrov till våra exklusiva, elektroniska styrsystem och
4-taktsmotorn med 1812cc i toppklass i denna
enastående VX Cruiser HO – den innovativa teknik och
ingenjörskonst som är kärnan i varje Yamaha är av
senaste snitt.
Känsla för detaljer, avancerad design och ren
konstruktionskvalitet bidrar med ännu mer till paketet –
resultatet blir garanterad utmärkt prestanda och
premiumkomfort, det bästa av två världar!

Ny lättillgänglig och multifunktions
4,3-tums färgdisplay
Utmärkt ny ergonomisk körposition
Inbyggt fabriksmonterat Bluetoothhögtalarsystem
Revolutionerande RiDE-system för
intuitiv styrning
Kraftfull 4-cylindrig höge ektsmotor
på 1049cc
Stor och praktisk förvaring - Kapacitet
på 114 liter
Stort, vattentätt handskfack &
separat telefonförvaring
Tu ny design på färger och gra k
Praktiska självdränerande
fotutrymmen
Enklare ombordstigning med mer
bekvämt steg
Förlängd påstigningsplattform med
Hydro-Turf-mattor
Bogseringskrok och stora inbyggda
speglar

VX Cruiser HO
Varva upp
Den nya VX Cruiser HO be nner sig alldeles i toppen av VX-serien med den mest kraftfulla motorn i
familjen. 4 cylindrar och 1,8 liters ute ekt för den renaste spänningen kombinerat med enastående
körlyx för dem som inte vill kompromissa.
Många faktorer har spelat in för att göra VX-modellerna våra mest eftertraktade vattenfordon, men
det är deras sanna mångsidighet som har gett dem en så lojal följarskara, med en imponerande
prestationsrepertoar som kan ta dig från vattensportens adrenalinpumpande spänning till
nöjeskörningens avkopplande värld.
Nya VX Cruiser HO är verkligen premiumvattenfordonet som sticker ut i det här segmentet genom
att erbjuda en kraftfull blandning av högpresterande spänning, precis manövrering, körkomfort och
design. För den ultimata körupplevelsen ska du satsa på VX Cruiser HO.

VX Cruiser HO

4,3-tums multifunktions
färgdisplay med snabb tillgång

Sätesdesign med mer komfort
och bättre kontroll

Bland dess många egenskaper nns denna

Både det superbekväma CRUISER-sätet

tydliga och lättavlästa display som hjälper

för 3 personer och VX-styret är nya,

dig att kontrollera och övervaka alla

smalare design vilket ger en utmärkt

system ombord, med hjälp av

ergonomisk sitt- och körposition.

lättillgängliga knappar intill styret.

Tillsammans med de djupare, bredare

Topphastighet och accelerationsgränser

fotutrymmena och handtagen med ny

kan också sättas här – tillsammans med

design ger det här (speciellt för den

PIN-kodaktiverade inlärnings- och

mindre föraren) utmärkt kontroll över

säkerhetsinställningar. Vi låter den

styrningen.

Det inbyggda ljudsystemet för ut
dina låtar på vattnet*
Nya VX Cruiser HO har en annan speciell
talang – den kan förvandlas till en
konserthall tack vare sitt helintegrerade,
fabriksinstallerade Bluetooth-ljudsystem.
Högtalarna är perfekt positionerade i
fotutrymmena och kontrolleras från en
lättillgänglig panel intill styret. En
lågspänningsregulator är installerad för att
skydda batteriet. *Endast utvalda enheter

senaste tekniken jobba för dig!

RiDE-system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics) (Elektronisk gas
och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE-systemet
förändrar din körupplevelse och ingjuter
självförtroende i alla förare, oavsett vilken
nivå de be nner sig på. Dra bara i
handtaget på höger sida för att åka
framåt och accelerera – dra i handtaget
till vänster för att sakta ner eller backa.
Ja, med traction control som bonus är det
verkligen så enkelt!

DOHC-motor på 16 V med hög
e ekt och 1 812cc
VX Cruiser HO drivs av vår höge ektiva
och innovativa 4-cylindriga WaveRunnermotor med 1 812cc. Denna
anmärkningsvärda enhet är överraskande
stark och erbjuder extraordinär
acceleration och utmärkt kraft, men med
bränsleekonomi och tillförlitlighet.

Omfattande och praktiska
förvaringsmöjligheter (114 liter)
Den senaste VX har stora mängder
förvaringsutrymme så att du kan ta med dig
allt du kan tänkas behöva. Det nns inte
bara förvaring under sätet och i fören, utan
det nns även ett väldigt stort, vattentätt
handskfack med blå LEDbakgrundsbelysning, USB- och 12V-uttag –
till och med praktiskt utrymme för att sätta
fast och ladda din telefon.

VX Cruiser HO
Motor
Motortyp
Smörjningssystem
Överladdning
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Pumptyp
Bränsle
Bränslesystem
Bränslevolym
Oljevolym

4-cylindrig;1.8 Liter High Output;4-takts
Våtsump
Nej
1 812cc
86 mm × 78 mm
11.0 : 1
155 mm axial öde
Vanlig 95-oktanig, blyfri bensin
Elektronisk bränsleinsprutning
70 L
5,3 L

Dimensioner
Längd
Bredd
Höjd
Torrvikt (kg)

3,37 m
1,24 m
1,2 m
352 kg

Detaljer
Stuvkapacitet
Platser

113,9 L
1–3 personer

VX Cruiser HO
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.

