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Conheça a outra Yamaha
acessível - a EX Sport.
Conheça a inovadora Yamaha EX Sport para as pessoas
que pretendem alcançar a máxima fiabilidade e pura
diversão na água durante a utilização de uma máquina ágil
que é, simultaneamente, versátil e fácil de manobrar.

Os modelos da série EX foram concebidos com toda a
fiabilidade e a inovação técnica pelas quais as
WaveRunners da Yamaha são famosas, mas com uma rara
abordagem de baixo custo, o que permite uma
acessibilidade notável. Para desportos aquáticos, esta EX
Sport é sem dúvida a escolha certa.

Conta com a nossa potência reconhecidamente suave,
fiável e económica, além de tudo o que é necessário para
que se desloque com estilo dentro de água -
instrumentação clara e informativa, marcha à ré mecânica,
espelhos retrovisores, degrau e pega de embarque, um
gancho de reboque e um amplo espaço de
armazenamento

Novo e potente motor TR-1 da
Yamaha de 3 cilindros e 1049cc

Marcha à ré mecânica para uma
fácil manobrabilidade

Bomba de jato hiperfluxo de alta
pressão e compacta

Banco confortável para até 3
pessoas

Indicadores LED multifunções
claros e informativos

Velocímetro e conta-rotações +
Nível de combustível e horas de
funcionamento

Cores elegantes e elementos
gráficos atrativos e modernos

Porta-luvas, bem como arrumação
no interior da proa e sob o banco

Grande capacidade de
combustível de 50 l - para que a
diversão dure mais tempo

Espelhos retrovisores, degrau e
pega de embarque

Gancho de reboque resistente
para ski aquático, wakeboard e
equipamentos de lazer

Tapetes antiderrapantes -
confortáveis para os pés
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Tecnologia de moto
de água na qual os

utilizadores de todo o
mundo confiam

Atualmente, as WaveRunner beneficiam de
uma reputação mundial líder no que respeita a
fiabilidade e performance versátil,
conquistada ao longo de muitos anos.
Mantivemo-nos sempre na vanguarda com o
desenvolvimento pioneiro da tecnologia de 4
tempos eficiente. O resultado? Nenhuma
outra moto de água se iguala.

O revolucionário sistema RiDE, os cascos leves
em NanoXcel2® e o motor sobrealimentado
de 1812cc a 4 tempos demonstram que a
Yamaha está na vanguarda da inovação em
design, tecnologia, engenharia e fiabilidade.

A atenção ao detalhe e a pura qualidade de
construção adicionam um toque de luxo ao
conjunto. O resultado é uma combinação
mágica de performance e conforto,
igualmente adequada para passeios ou
condução desportiva.
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Potente motor TR-1 de 3 cilindros e 1049cc
Apesar da surpreendente acessibilidade, a atrativa EX Sport é
alimentada pela versão mais recente do nosso inovador motor
de 3 cilindros, o TR-1 de 1049cc da Yamaha. Esta é uma unidade
compacta e leve realmente energética com uma aceleração
dinâmica e uma potência máxima excelente, além das famosas
caraterísticas de economia e fiabilidade que espera da Yamaha.

Concebida para uma manobrabilidade e performance

versáteis
A potência suave e silenciosa, as dimensões compactas e o peso
leve do motor TR-1, aliados ao design do casco resistente,
duradouro e comprovado, proporcionam uma excelente
combinação entre manobrabilidade, agilidade e equilíbrio
intuitivos. Dispõe também de marcha à ré mecânica, contribuindo
tudo isto para um nível máximo de diversão e controlo, mesmo no
caso de condutores menos experientes.

Bomba de jato hiperfluxo - toda a pressão necessária
A manobrabilidade excelente e a fantástica performance têm
constituído traços distintivos da WaveRunner da Yamaha. O arranque
imediato na água e a aceleração são possíveis graças à combinação
entre uma admissão de elevado fluxo, a bomba de jato hiperfluxo de
alta pressão e uma turbina em aço inoxidável que funciona no
interior de um compartimento concebido com precisão.

Banco confortável para até 3 pessoas
O banco de design ergonómico concebido com precisão é um local
muito confortável e seguro, sendo perfeito para uma condução
desportiva ou para passeios com até 3 pessoas. O invulgarmente
elevado nível de conforto fará com que sinta que este foi feito à sua
medida. Além disso, sob o mesmo dispõe de um espaço de
armazenamento impermeável muito útil.

Grande capacidade de combustível de 50 litros - para mais

tempo de diversão
Quando arrancar a toda a velocidade na EX Sport, provavelmente não
irá querer regressar tão cedo, por isso, integrámos um depósito com
uma maior capacidade de combustível (50 litros) do que qualquer
outra moto de água da concorrência. O que significa que a sua
diversão na água pode durar ainda mais tempo e pode passear ainda
mais. Uma atitude ponderada, típica da Yamaha.
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Painel de instrumentos LCD multifunções
Não esperaria encontrar instrumentos LCD multifunções elegantes
montados num elegante painel de cockpit em motos de água tão
acessíveis e económicas, mas encontra-os na EX Sport. Dispõe de
velocímetro e conta-rotações simples e de fácil leitura, bem como de
mostradores informativos para o nível de combustível e horas de
funcionamento.
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Motor EX Sport
Tipo de motor 3 cilindros, TR-1, 4 tempos, DOHC, 4 válvulas

Superalimentador -

Cilindrada 1.049cc

Diâmetro x curso 82,0 mm x 66,2 mm

Taxa de compressão 11,0 : 1

Sistema de refrigeração Com refrigeração por água

Tipo de turbina 144 mm Axial Flow

Combustível Gasolina sem chumbo

Sistema de abastecimento
combustível

Injeção Electrónica de Combustível

Capacidade do depósito de
combustível

50,0 Litros

Capacidade do depósito de
óleo

3,5 Litros

Dimensões EX Sport
Comprimento 3,14 m

Largura 1,13 m

Altura 1,15 m

Peso a seco (kg) 265 kg

Caraterísticas EX Sport
Capacidade de arrumação 29,0 Litros

Lotação 1-3 pessoas
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Pure White with Torch Red Metallic

A Cadeia de Qualidade da Yamaha
Os técnicos da Yamaha estão totalmente preparados e equipados para fornecer o melhor serviço e dar os melhores

conselhos acerca do seu produto Yamaha. Nessa perspetiva, a Yamaha recomenda vivamente que visite um Jet Center

Yamaha para todo e qualquer tipo de assistência.

As Peças e Acessórios Yamaha Marine são especialmente desenvolvidos, concebidos e testados para a nossa gama de

produtos Yamaha. A Yamaha recomenda também a utilização de Yamalube®. Yamalube® é a nossa gama de

lubrificantes de alta tecnologia, elementos vitais dos motores Yamaha. Estes lubrificantes foram concebidos para um

desempenho eficiente de forma contínua, independentemente de onde conduza o seu veículo.

Além de acessórios funcionais e elegantes, a Yamaha oferece ainda uma variedade de equipamentos de navegação

inovadores e de alta qualidade.  Está também disponível uma extensa gama de roupa desportiva. Para obter mais

informações, visite:

www.yamaha-motor.eu/pt

Saiba mais sobre

Yamaha EX Sport a partir do telemóvel

Yamaha Motor Europe N.V. - Sucursal em Portugal

 Rua Cidade de Córdova, 1

2610-038 Alfragide-Amadora

Portugal


