
Träd in i en värld av
nöjen.
Vill du ta ett första steg in i vattensportens värld och få

upplevelsen och spänningen från vågorna utan att o ra

någon avkoppling och komfort över huvud taget? - satsa

på EX Limited. Den är naturligtvis fullt utrustad med all

den smidiga och användarvänliga hantering du förväntar

dig av din Yamaha.

Våra WaveRunners är byggda med Yamahas rena DNA

som står för kvalitet, teknisk innovation och passion för

spänning. Från det revolutionerande RiDE-systemet och

de lätta NanoXcel2®-skroven - till våra exklusiva

elektroniska kontrollsystem - till en kompressormatad 4-

taktsmotor med 1812cc i vår mest kraftfulla modell - ditt

leende är vad vi jobbar för.

Fokus på detaljer, avancerad design och ren

byggnadskvalitet bidrar med ännu mer till paketet så att

resultatet blir garanterad enastående prestanda och

spänning, tillsammans med den alltid lika viktiga

Tu , lätt skrovdesign – Axial Flow-

jetpump

Skräddarsytt tvåfärgat säte –

komfortabelt för 3 personer

Tydliga och informativa LED-mätare

med  era funktioner

Hastighetsmätare och varvräknare +

bränslenivå och gångtid

Stilfulla färger och snygg modern

gra k

Handskfack med förvaringsutrymme i

fören och under sätet

Stor bränslekapacitet på 50 liter – så

att det roliga varar längre

Praktiskt och bekvämt

ombordstigningshandtag

Kraftfull Yamaha TR-1-motor på 1 049

kubik med 3 cylindrar

Revolutionerande Ride®-system för

intuitiv styrning
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Kraftfull TR-1-motor - 3 cyl
1049cc

Trots den överraskande prisvärdheten

drivs den spännande EX Limited av den

senaste versionen av vår innovativa 3-

cylindriga motor, 1049cc Yamaha TR-1.

Det är en kompakt, lättviktsenhet som är

överraskande stark - med livlig

acceleration och utmärkt kraft, plus den

legendariska ekonomin och pålitligheten

som du förväntar dig av en Yamaha.

Designad för allroundhantering
och -prestanda

Den jämna, tysta kraften, de kompakta

måtten och den lätta vikten hos TR-1-

motorn kombinerade med den tu a,

hållbara och beprövade skrovdesignen

erbjuder en fantastisk mix av

användarvänlig hantering, med ovanlig

smidighet och balans. Resultatet är

maximalt nöje och maximal kontroll med

minimala svårigheter, även för mindre

erfarna förare.

RiDE-system (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics) (Elektronisk gas och
växelreglage)

Det revolutionerande RiDE®-systemet

förändrar styrförmågan och ökar varje

förares självförtroende, oavsett vilken nivå

de be nner sig på. Tryck bara på reglaget på

höger handtag för att åka framåt och

accelerera eller dra i reglaget på vänster

handtag för att sakta ned eller backa. Ja,

och med hjälp av antislirsystemet är det

verkligen så enkelt!

Bekvämt säte för upp till tre
personer

Det ergonomiskt utformade, tvåfärgade

och skräddarsydda sätet är mycket säkert

och bekvämt – perfekt för körning ensam

eller för turer med upp till tre personer.

Den höga komfortnivån ger dig känslan av

att allt är skräddarsytt för att passa dig.

Dessutom  nns det ett mycket praktiskt

torrt förvaringsutrymme under sätet.

Stor bränslekapacitet på 50
liter – ger dig mer tid att ha
roligt

När du sticker ut på EX Limited vill du

antagligen inte komma tillbaka särskilt

snabbt, så vi har byggt in en tank med

högre bränslekapacitet (50 liter) än på

någon motsvarande vattenskoter. Vilket

innebär att dina roliga stunder ute på

vattnet kan vara ännu längre - och att du

kan åka ännu längre bort. Genomtänkt –

som alltid när det gäller Yamaha.

Multifunktionella LCD-instrument

Snygga, multifunktionella LCD-instrument

monterade på en elegant cockpitpanel är

kanske ingenting du förväntar dig av en så

prisvärd vattenskoter - men du hittar dem

på EX Limited. Den erbjuder klara

hastighetsmätar- och

varvtalsmätardisplayer som är enkla att

läsa, samt informativa avläsningar av

bränslenivå och antal körda timmar.
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Motor

Motortyp 3-cylindrig;TR-1;4-takts;DOHC;4 ventiler
Överladdning -
Slagvolym 1,049cc
Borrning och slag 82.0 mm x 66.2 mm
Kompression 11.0 : 1
Pumptyp 144 mm Axial Flow
Bränsle Vanlig 95-oktanig, blyfri bensin
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning
Bränslevolym 50.0liter
Oljevolym 3.5liter

Dimensioner

Längd 3.14 m
Bredd 1.13 m
Höjd 1.15 m
Torrvikt (kg) 272kg

Detaljer

Stuvkapacitet 29.0liter
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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