EXR

Watersporttechnologie
die wereldwijd bekend
is
De hedendaagse WaveRunner heeft een ijzersterke
reputatie als het gaat om betrouwbaarheid en
allroundprestaties, gestoeld op jarenlange ervaring.
Yamaha liep altijd al voorop met baanbrekende
innovaties op het gebied van uiterst e

ciënte

viertakttechnologie. Het resultaat? Hier kan geen ander
vaartuig aan tippen.
Het innovatieve ontwerp, de technologie en de
engineering van Yamaha staan aan de absolute top en
zijn terug te vinden in het revolutionaire RiDE-systeem,
de lichte NanoXcel2-rompen en de 1812cc viertaktmotor
met supercharger.
Ons oog voor detail en de algehele constructiekwaliteit
zorgen voor een luxueuze toets. Het resultaat is een
magische mix van prestaties en comfort die geschikt is
voor zowel watersport als ontspannen cruisen.

Snelheidsmeter en toerenteller +
brandstofmeter en draaiurenmeter
Handschoenkastje en opbergruimtes
in de boeg en onder het zadel
Grote brandstoftank van 50 liter voor
nog langer plezier
Handige en comfortabele
opstapbeugel
Sterke trekhaak voor waterskiërs,
wakeboarders en funtubes
Revolutionair RiDE™-systeem intuïtieve besturing
Krachtige 1049cc driecilinder Yamaha
TR-1 HO-motor
Helder, informatief en
multifunctioneel LED-scherm
Stijlvolle kleuren en aantrekkelijke,
moderne graphics
Romp en dek van licht maar supersterk
NanoXcel®

EXR

10% meer power - 1049cc TR-1
HO engine

Lichtgewicht romp en
dekmateriaal van NanoXcel2

Alle modellen uit de EX Series worden

Voor de supersportieve EXR zijn we

RiDE-systeem (met elektronica
om achteruit intuïtief vaart te
minderen)

aangedreven door onze innovatieve 3-

zorgvuldig geweest om de combinatie van

Het revolutionaire RiDE®-systeem zorgt

cilinder motor, de ongeëvenaarde 1049cc

de gebruiksvriendelijke bediening en

voor nog meer controle en geeft

Yamaha TR-1. De EXR heeft echter de

balans, die zo werd gewaardeerd in

zelfvertrouwen aan bestuurders op elk

nieuwste HO (High Output) versie van

andere EX-modellen, te behouden. Dit is

niveau. Vooruit en accelereren via de hendel

deze compacte, lichte unit. Dit zorgt voor

gelukt, ook al hebben we de romp en het

op de rechter handgreep, vaart minderen of

10% meer power! Het resultaat?

dek opnieuw ontwikkeld met het

achteruit via de hendel op de linker

Geweldige acceleratie en fantastische

nieuwste materiaal - het unieke lichte,

handgreep. En dankzij de Reverse Traction

topsnelheden, dit in combinatie met

maar oersterke NanoXcel2. Dit maakt

Control is het echt zo eenvoudig!

Yamaha's legendarische zuinigheid en

onze EXR nog sneller, nog wendbaarder -

betrouwbaarheid.

en mogelijk nog leuker!

Comfortabele zitruimte voor
maximaal 3 personen

Pompuitbreiding
De volledig nieuwe EXR beschikt over een

Stijlvol, multifunctioneel LCDinstrumentenpaneel

Het ergonomisch ontworpen en met

pompuitbreiding voor nog snellere

Een stijlvol cockpitpaneel met fraaie

precisie gestikte tweekleurige zadel van

reactietijden voor nog sportiever

multifunctionele LCD-instrumenten zou u

de EXR is comfortabel en perfect geschikt

rijgedrag.

misschien niet verwachten op een vaartuig

voor solovaren of varen met z'n drieën. De
hoge mate van comfort geeft het gevoel
alsof het speciaal voor u is gemaakt.
Bovendien bevindt zich onder de zitting
een bijzonder handige opbergruimte om
spullen droog te houden.

dat zo aantrekkelijk geprijsd is, maar de
EXR heeft het. Het paneel biedt een
heldere, eenvoudig af te lezen
snelheidsmeter en toerenteller, en
a eesbare informatie over het brandstofpeil
en de draaiuren.

EXR
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Pomptype
Brandstof
Fuel supply system
Tankinhoud
Oil capacity

4-takt;4-kleppen;3-cilinder;DOHC;TR-1 High Output
1,049 cc
82.0 mm x 66.2 mm
11 :1
144mm Axial Flow
Normale loodvrije benzine
Elektronische brandsto njectie
50 liter
3.5 L

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Droog gewicht (kg)

3,14 m
1,13 m
1,15 m
245 kg

Functies
Opbergcapaciteit
Draagvermogen (personen)

29 liter
1-3 personen

EXR
Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Wij moeten het gebruik van een groot VERMOGEN altijd koppelen aan
VERANTWOORDELIJKHEID. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel wij als anderen
plezier blijven beleven aan de watersport. Je moet ook bese en dat je Yamaha WaveRunner eigenlijk een
boot is. Leer en volg dus de regels die gelden op zee en op de waterwegen. Volg waar mogelijk een
cursus en leef de lokale wetten en voorschriften na die in elke regio erg verschillend kunnen zijn. Op de
foto's in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die door professionals worden bestuurd. Deze foto's
houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het
veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door voor je gaat varen en draag ALTIJD de
aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. VAREN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.

