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Sinta a diferença. Desfrute
da VX!
Estilo desportivo, performance extraordinária, economia
excecional, baixa necessidade de manutenção e muitas
outras caraterísticas fantásticas - tudo isto contribuiu para
tornar a VX na nossa moto de água mais procurada. Mas é
a grande versatilidade que confere tanta popularidade a
esta máquina.

Para além de um motor extremamente suave e um
conjunto de outras características de “luxo” de série, a VX
Cruiser oferece a nossa revolucionária tecnologia de
controlo RiDE. Este sistema intuitivo e de funcionamento
simples proporciona um nível de confiança imediato até
aos condutores menos experientes.

Em poucas palavras, nenhuma outra moto de água é capaz
de proporcionar uma experiência tão competente e
agradável com uma acessibilidade tão notável.

Motor TR-1 High Output de 3
cilindros e 1049 cc

Bomba de jato hiperfluxo de alta
pressão

Revolucionário sistema RiDE que
permite um controlo intuitivo

Casco e deck em NanoXcel® leve
e ultrarresistente

Caraterísticas de segurança com o
modo de RPM reduzidas e
controlo remoto

Sistema eletrónico de marcha à ré
de velocidade continuada

Sistemas eletrónicos Cruise-Assist
e modo No Wake

Assento Cruiser para 3 pessoas,
em 2 tons, ultraconfortável

Ampla plataforma de embarque
com tapetes Hydro-Turf

Gancho de reboque e degrau de
embarque profundo e suave

Amplos espelhos integrados e
indicadores LCD multifunções

Armazenamento impermeável e
porta-luvas com dois suportes
para copos
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Tecnologia de moto
de água na qual

confiam os
utilizadores de todo o

mundo

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 1812 cc a 4 tempos demonstram que a
Yamaha está na vanguarda da inovação em
design, tecnologia e engenharia.

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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Motor TR-1 High Output de 3 cilindros e 1049 cc
A VX Cruiser é alimentada pelo nosso inovador motor de 3
cilindros, o TR-1 High Output de 1049 cc. Esta unidade
extremamente compacta e leve é realmente energética e
proporciona uma aceleração dinâmica e uma potência máxima
excelente, além de economia e fiabilidade. O peso deste motor
também possibilita manobrabilidade, agilidade e equilíbrio
superiores.

A bomba de jato hiperfluxo sobe a fasquia
A manobrabilidade excelente e performance emocionante são a
imagem de marca da VX Cruiser. O arranque e aceleração
impressionantes são possíveis graças à combinação entre a
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.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração assistida com

marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o prazer da condução,
proporcionando uma nova sensação de confiança para condutores
com qualquer nível de experiência. Basta puxar o manípulo do
acelerador do lado direito para se deslocar para a frente e acelerar -
puxe o manípulo do lado esquerdo para abrandar ou conduzir em
marcha à ré. Sim, é tão simples quanto isso!

Design do casco em NanoXcel® leve e resistente
O material NanoXcel® exclusivo da Yamaha é leve e resistente,
proporcionando uma aceleração mais rápida, velocidades máximas mais
elevadas e maior economia. É a opção ideal para o mais recente design
de casco e estrutura da VX, que proporciona mais estabilidade e maior
manobrabilidade em todas as condições.

Sistemas eletrónicos únicos para novos níveis de controlo
Os mais recentes sistemas eletrónicos Yamaha, equipados de fábrica
na série VX altamente acessível, oferecem um conjunto fantástico de
vantagens para o condutor. Estes incluem o prático sistema de
desaceleração assistida com marcha a ré eletrónica, o Cruise-Assist, o
modo No Wake e o nosso sistema de segurança inovador na indústria
com modo de RPM reduzidas e controlo remoto.

Assento Cruiser especial, em dois tons, com espaço de

armazenamento impermeável
O assento de 2 peças, com desenho ergonómico e costura de precisão, é
verdadeiramente inovador. Perfeito para corridas desportivas e
passeios, com capacidade para até 3 pessoas, o seu elevado nível de
conforto fará com que sinta que este foi feito à sua medida. Além disso,
dispõe de um espaço de armazenamento impermeável muito útil na
parte traseira.
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Motor VX Cruiser®
Tipo de motor 3 cilindros, TR-1 High Output, 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 155 mm Axial Flow

Combustível Gasolina sem chumbo

Sistema de abastecimento
combustível

Injeção Electrónica de Combustível

Capacidade do depósito de
combustível

70,0 Litros

Capacidade do depósito de
óleo

3,5 Litros

Dimensões VX Cruiser®
Comprimento 3,35 m

Largura 1,22 m

Altura 1,19 m

Peso a seco (kg) 303 kg

Caraterísticas VX Cruiser®
Capacidade de arrumação 93,2 Litros

Lotação 1-3 pessoas

Todas as informações incluídas nesta brochura são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Devemos sempre exercer
PODER COM RESPONSABILIDADE e ajudar a preservar as fantásticas oportunidades desportivas e recreativas de que todos desfrutamos através das motos de água.
Neste sentido, deve reconhecer que a sua Yamaha WaveRunner é, na verdade, uma embarcação, pelo que deve aprender e respeitar todas as regras marítimas e das
vias navegáveis, obter formação profissional adequada sempre que possível e obedecer às normas e aos regulamentos locais, os quais podem variar
consideravelmente de uma zona para outra. As fotografias desta brochura poderão mostrar embarcações conduzidas por profissionais e a respetiva publicação não
implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou a um estilo de condução apropriado. Leia atentamente
todas as instruções antes de utilizar a embarcação e use SEMPRE o vestuário de proteção recomendado, bem como uma boia salva-vidas ou um colete de salvação,
quando embarcar na mesma. NUNCA BEBA SE FOR CONDUZIR.



Cores 

VX Cruiser®
www.yamaha-motor.pt

Yacht Blue 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. Neste âmbito, a Yamaha recomenda também a utilização de lubrificantes Yamalube®. Yamalube® é

a nossa gama de lubrificantes de alta tecnologia, elementos vitais dos motores Yamaha. Estes lubrificantes foram

concebidos para ter 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:

https://www.yamaha-motor.eu/pt/acessorios

Saiba mais sobre

Yamaha VX Cruiser® a partir do telemóvel

Yamaha Motor Europe N.V. - Sucursal em Portugal

 Rua Cidade de Córdova, 1

2610-038 Alfragide-Amadora

Portugal


