
Liberte o espírito
Sinta-se em uníssono com as ondas. A JetBlaster® foi

concebida para proporcionar grandes emoções. Com

uma aparência de competição, condução ágil com

tecnologia de controlo RiDE® e uma excelente

performance graças à relação peso-potência, esta é a

parceira perfeita para a diversão "a sério".

A excelência em engenharia e a incrível qualidade de

construção de nem cada Yamaha WaveRunner: a

JetBlaster® não é exceção. Desde os materiais

avançados, como o casco em NanoXcel2, até ao motor

premiado, desfrute de uma máquina feita para a

aventura.

A JetBlaster® tem uma série de funcionalidades que a

tornam ideal para a condução em estilo livre. Desde os

apoios dos pés de estabilização até um guiador

ergonómico e punhos redondos, foi concebida para o

ajudar a fazer mais e mais facilmente, até para os

utilizadores menos experientes.

Os apoios para os pés dão apoio nos

movimentos avançados

Trim elétrico para ajustes em

movimento

Casco e corpo NanoXcel2® - super

resistente e superleve

Guiador curvo e amplo para

proporcionar um estilo de condução

único

O punho redondo proporciona uma

maior sensação de contacto

Caixa de interruptores pequena e

compacta
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Liberte o espírito
O JetBlaster® é sinónimo de diversão pura personi cada. Com um estilo inspirado em gra ti, um

motor de alta qualidade e uma excelente relação peso-potência, os fãs da adrenalina têm garantida

uma agilidade emocionante e uma condução intuitiva para conquistar rapidamente as curvas.

A nossa nova JetBlaster® está pronta para a condução divertida e emocionante, com apoios para os

pés que permitem um domínio quase instantâneo dos truques, movimentos e acrobacias, um guiador

concebido especi camente para permitir movimentos ágeis e o novo Trim elétrico avançado para

facilitar o controlo e a grati cação instantâneos.

Concebemos o caso e o deck de alta qualidade da JetBlaster em NanoXcel2® para ser mais

resistente e leve. Combinado com um motor TR-1® High Output, obtém um enorme potencial de

emoções graças à relação peso-potência.
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Um clássico moderno

Seja o feliz proprietário de um clássico

moderno, com um estilo que re ete o

legado da Yamaha, design distintivo e

arrojado, engenharia avançada e qualidade

de construção sem compromissos. A

aparência e a sensação de condução da

JetBlaster® estão em uníssono

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

A JetBlaster® está equipada com o nosso

inovador motor TR-1 High Output de 3

cilindros e 1049 cc. Esta unidade

notavelmente compacta e leve oferece

uma aceleração rápida e uma potência

máxima excelente, além de economia e

 abilidade. A incrível relação peso-

potência permite atingir uma velocidade

emocionante e uma condução ágil.

Casco e corpo leves para uma
performance de topo

Criado pela tecnologia de materiais

exclusiva da Yamaha, o impressionante

NanoXcel2® é 18% mais leve do que o nosso

revolucionário NanoXcel®, mas igualmente

rígido e resistente. Maximiza o emocionante

desempenho da nova JetBlaster ao ajudar a

proporcionar uma incrível aceleração e

curvas ainda mais pronunciadas.

Guiadores e apoios para os pés
totalmente novos

O guiador da JetBlaster foi concebido com

uma forma curva suave para proporcionar

apoio intuitivo para um estilo de condução

único. Os apoios para os pés permitem

ajustar facilmente o peso, o que

proporciona uma condução em estilo livre

mais divertida.

Trim elétrico inspirado na
performance

Ajuste a altura da proa em movimento.

Eleve a proa para reduzir a projeção de

água e o mergulho do nariz e, em seguida,

afunde a proa para obter mais aderência

nas curvas. Uma condução mais suave e de

maior precisão está à distância de um

toque.

Armazenamento de série

Leve tudo consigo, de série. A JetBlaster

oferece armazenamento em meio húmido na

proa para as cordas de reboque e muito

mais. O armazenamento sob o assento

oferece um local espaçoso e prático para

todos os seus artigos de aventura

essenciais. Finalmente, o porta-luvas

oferece acesso fácil aos seus óculos de sol,

comida e outros objetos que precisa de ter à

mão.
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Motor

Tipo de motor 4 tempos;3 cilindros;TR-1 High Output
Sistema de lubri cação Cárter seco
Superalimentador Não
Cilindrada 1049 cc
Diâmetro x curso 82 mm × 66,2 mm
Taxa de compressão 11.0 : 1
Tipo de turbina Fluxo axial de 144 mm
Combustível Gasolina sem chumbo
Sistema de abastecimento combustível Injeção Electrónica de Combustível
Capacidade do depósito de combustível 50 l
Capacidade do depósito de óleo 3,5 l

Dimensões

Comprimento 3,14 m
Largura 1,13 m
Altura 1,15 m
Peso a seco (kg) 249 kg

Caraterísticas

Capacidade de arrumação 29 l
Lotação 1-3 pessoas
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Todas as informações incluídas neste catálogo destinam-se apenas para orientação geral e estão sujeitas

a alteração sem aviso prévio. Devemos sempre utilizar o 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 uma embarcação, pelo

que deve aprender e respeitar todas as regras marítimas e das vias navegáveis, obter formação

pro ssional adequada sempre que possível e obedecer às normas e aos regulamentos locais, os quais

podem variar consideravelmente de uma zona para outra. As fotogra as deste catálogo poderão mostrar

embarcações conduzidas por pro ssionais 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.
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