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De beste keuze voor
allround prestaties
De naam zegt het al. De VX Deluxe is pure sensatie en biedt magnifiek
vaarplezier met extra veel aandacht voor luxe en comfort.
Supersnelle vormgeving, uitzonderlijke zuinigheid, verbluffende prestaties en
allround vaareigenschappen zorgen samen voor een uitzonderlijke ervaring op het
water. De dubbele panoramische spiegels bieden een optimaal gezichtsveld. De
achteruitversnelling en het beveiligingssysteem met afstandsbediening, voorzien
van “L”-modus (Learning modus; een leerfunctie die door toerentalbegrenzing een
snelheidsbeperking geeft), geven net dat beetje extra comfort en gemoedsrust.
Er is een duidelijke reden waarom juist de VX Deluxe zeven keer is uitgeroepen
is tot Watercraft of the Year. Waarom gaat u het niet zelf ontdekken?

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Watergekoeld, 1052 cc, 4-takt,
4-cilinder in lijn, 20 kleppen, DOHC
Gemakkelijk manoeuvreerbare romp
Ergonomische sport-buddyseat
Afstandsbediening voorzien van
beveiligingssysteem en lage
toerenregeling
Yamaha Engine Management System
(Y.E.M.S.)®
Ideaal voor wakeboarden en andere
watersporten
Hyper-Flow jetpomp
Yamaha Sound Suppression System
(YSSS)
Dubbele panoramische spiegels
Spatwaterdichte opbergruimte
Automatische bilge-pomp
Achteruitversnelling

Een WaveRunner®
waar iedereen van
kan genieten

Een betaalbaar viertakt-watersportvoertuig. Dat is wat
Yamaha heeft ontwikkeld. Met de VX-serie heeft Yamaha een
hele nieuwe generatie watersporters enthousiast gemaakt.
Met de meest efficiënte motor die op de markt is, de
gemakkelijk manoeuvreerbare romp en geweldige
vaareigenschappen is de VX-serie perfect voor zowel actieve
watersport als voor ontspannen momenten op het water.
Om deze reden is de VX wereldwijd de eerste keuze onder de
watersport-verhuurbedrijven.

Watergekoeld, 1052 cc,
4-takt, 4-cilinder in lijn, 20
kleppen, DOHC
Voor de beste prestaties in hun klasse
worden de VX-modellen aangedreven
door een compacte, ultra-lichtgewicht,
watergekoelde 1052cc-viercilindermotor.
Electronic Fuel Injection (EFI) staat
garant voor een soepel en krachtige
vermogensafgifte met een laag
brandstofverbruik en lage emissie.
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Yamaha Engine
Management System
(Y.E.M.S.)®
Dit is een geïntegreerd,
computergestuurd
motormanagementsysteem dat diverse
functies regelt, zoals ontstekingstiming,
brandstofinspuiting, motordiagnose en
OTS (Off-Throttle Steering). OTS treedt in
werking wanneer de bestuurder geen gas
geeft en toch het vaartuig wil besturen.
De bestuurbaarheid wordt gehandhaafd
ondanks dat het vaartuig vaart mindert.

Gemakkelijk
manoeuvreerbare romp

Ergonomische sportbuddyseat

Eén van de belangrijkste redenen van de
populariteit van de VX is de gemakkelijk
manoeuvreerbare romp. De slanke,
zwarte romp is speciaal ontworpen voor
optimale wendbaarheid. Solide stabiliteit
en onder alle omstandigheden
ongeëvenaard vaarcomfort. Varen met
de VX-serie is optimaal genieten.

Het doordachte ergonomische ontwerp
van de sport-buddyseat biedt de ideale
zitpositie voor puur vaarplezier. Hierdoor
wordt watersport wel heel verleidelijk.
Heeft u wel eens achterstevoren gezeten
op de passagiersplaats en gekeken hoe
uw vriend de golven te lijf gaat op een
wakeboard?
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Welkom aan boord
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Hyper-Flow jetpomp

Elk model verwelkomt u aan boord met
de comfortabele Hydro-Turf® antislipmatten. Een verlengd platform aan de
achtersteven vereenvoudigt het aan
boord klimmen na wakeboarden,
waterskieën of zwemmen.

Dit is één van de geheimen achter de
legendarische reputatie van de
WaveRunner® en is de sleutel tot
verbluffende prestaties en
vaareigenschappen. De uitstekende ‘grip’
en acceleratie is onder andere te danken
aan een hoge waterstroominlaat, een
Thrust Directional Enhancer en
roestvrijstalen schoepenwiel. Ook de
uiterst nauwkeurige tolerantie binnen
het schoepenwielhuis speelt hierbij een
belangrijke rol.

Afstandsbediening voorzien
van beveiligingssysteem en
lage toerenregeling
Met één druk op de knop van de
afstandsbediening kunt u de ontsteking
blokkeren (of vrijgeven), zodat onbedoeld
starten of joyriding wordt voorkomen.
Via een tweede toets op de
afstandsbediening kunt u een speciale
‘L’-modus (Learning modus; een
leerfunctie die door toerentalbegrenzing
een snelheidsbeperking geeft)
inschakelen, waardoor het voor de
bestuurder beschikbare vermogen wordt
verlaagd - perfect voor minder ervaren
bestuurders.
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Yamaha Sound Suppression
System (YSSS)
YSSS is een technisch geavanceerd
systeem dat het geluidsniveau aanzienlijk
reduceert. Het maakt gebruik van een
ingenieuze serie resonantiedempers, een
door de romp lopende uitlaat en een
speciale inlaat. Deze voorziening zorgt
niet alleen voor een optimaal
vaarcomfort voor uzelf, maar ook voor
uw omgeving.
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MOTOR
Motortype

4-takt, 4 cilinders, 5 kleppen, DOHC

Compressor: op dit model zit geen compressor

–

Cilinderinhoud (cc)

1.052

Boring x slag (mm)

76 x 58

Compressieverhouding

11,4 : 1

Koelsysteem

Watergekoeld

Pomptype

155 mm axiale stroming

Brandstof

Normale loodvrije benzine

Brandstofsysteem

Elektronische injectie

Inhoud brandstoftank (l)

60,0

Smering

Dry sump

Totale oliecapaciteit (l)

4,3

Afmetingen
Lengte (m)

3,22

Breedte (m)

1,17

Hoogte (m)

1,16

Droog gewicht (kg)

337

Kenmerken
Opbergcapaciteit (l)

57

Zitplaatsen

1-3 personen

Yamaha Genuine Parts & Accessories
Haal het beste uit uw WaveRunner, kies altijd voor Yamaha Genuine Parts & Accessories. Van wakeboards en hoezen tot wetsuits,
accu’s en Yamalube-smeermiddelen - deze bieden hetzelfde hoge niveau van kwaliteit en technologie als de WaveRunners zelf.
De originele Yamaha-onderdelen en -accessoires zijn naadloos op elkaar afgestemd. Hierdoor beschikt u niet alleen over een perfecte
afwerking, pasvorm, uniforme stijl en uitstraling, maar ook over betere prestaties.
Wat u ook nodig heeft om uw vaarplezier op het water te optimaliseren, bij ons kunt u altijd terecht voor speciaal ontworpen duurzame
prestatie gerichte producten.
www.yamaha-motor.nl/accessories

Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Wij dienen allemaal VERMOGEN TE KOPPELEN AAN
VERANTWOORDELIJKHEID. Laten we daarom zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan de
watersport. Uw Yamaha WaveRunner is in feite een boot, dus leer en volg de regels die gelden op zee en de
waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en houdt u aan de lokale wetten en voorschriften, die van
gebied tot gebied sterk kunnen verschillen. Op de foto’s in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die
worden bestuurd door professionals. Deze houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met
betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door alvorens
te gaan varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. GA NOOIT VAREN NA
HET GEBRUIK VAN ALCOHOL.
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