
Conduza a EXcitação!
Suba a bordo e sinta a emoção dinâmica desta máquina!

A EX Sport foi feita para lhe proporcionar a adrenalina

que procura sem comprometer a reputação de

 abilidade e atenção aos detalhes da Yamaha,

conquistada ao longo de muitos anos.

As nossas WaveRunners são construídas com o ADN

Yamaha puro de qualidade, inovação tecnológica e

paixão de excitar. Do revolucionário sistema RiDE e dos

cascos leves em NanoXcel2®, aos nossos sistemas de

controlo eletrónico exclusivos e ao motor

sobrealimentado de 1812 cc a 4 tempos no nosso

modelo mais potente, trabalhamos para o seu sorriso.

O design avançado e a pura qualidade de construção

adicionam ainda mais ao conjunto que resulta numa

garantia de excelente performance e emoção,

juntamente com o importante conforto do utilizador!

Indicadores LED multifunções claros e

informativos

Velocímetro e conta-rotações + Nível

de combustível e horas de

funcionamento

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

Marcha à ré mecânica para uma

manobrabilidade fácil

Bomba de jato axial  uxo de alta

pressão e compacta

Banco confortável para até 3 pessoas

Dois retrovisores, degrau e pega de

embarque

Yamaha TR-1 - um potente motor de 3

cilindros e 1049 cc
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Potente motor Yamaha TR-1 – 3
cilindros e 1049 cc

Apesar da surpreendente acessibilidade, a

atrativa EX Sport está equipada com a

versão mais recente do nosso inovador

motor de 3 cilindros, o TR-1 de 1049 cc da

Yamaha. É uma unidade compacta, leve e

realmente energética, com uma

aceleração dinâmica e uma potência

máxima excelente, além das famosas

caraterísticas de economia e  abilidade

que espera de uma Yamaha.

Concebida para
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 intuitiva, agilidade

e equilíbrio. Juntando a marcha à ré

mecânica, o conjunto resulta num nível

máximo de diversão e controlo, mesmo

para condutores menos experientes.

Bomba de jato de  uxo axial –
toda a pressão de que necessita

A manobrabilidade estimulante e a

performance excitante são traços que

distinguem a Yamaha WaveRunner há muito

tempo. O arranque imediato na água e a

aceleração são possíveis graças à

combinação de uma admissão de elevado

 uxo, uma bomba de jato de  uxo axial e

uma turbina em aço inoxidável que funciona

no interior de um compartimento concebido

com precisão.

Assento confortável para até 3
pessoas

O banco ergonómico fabricado com

precisão é muito confortável e seguro,

sendo perfeito para condução a solo ou

passeios com até 3 pessoas. O elevado

nível de conforto invulgar dá a sensação

de ter sido feito à sua medida. Além disso,

dispõe de um espaço de arrumação

estanque muito útil por baixo.

Instrumentos em LCD
multifunções

Não esperaria encontrar estes excelentes

instrumentos LCD multifunções montados

num elegante painel de cockpit em motos

de água tão acessíveis e económicas, mas

sim, encontra-os na EX Sport. Dispõe de

velocímetro e conta-rotações simples e

fáceis de ler e indicadores do nível de

combustível e das horas de

funcionamento.

Arrumação na proa

Acesso rápido aos objetos essenciais para a

água no compartimento de arrumação na

proa.
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Motor

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
Tipo de turbina 144 mm Axial Flow
Combustível Gasolina sem chumbo
Sistema de abastecimento combustível Injeção Electrónica de Combustível
Capacidade do depósito de combustível 50.0Litros
Capacidade do depósito de óleo 3.5Litros

Dimensões

Comprimento 3.14 m
Largura 1.13 m
Altura 1.15 m
Peso a seco (kg) 265kg

Caraterísticas

Capacidade de arrumação 29.0Litros
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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