
Uwolnij swojego ducha
Poczuj jedność z falami. Projektując skuter JetBlaster®,

kierowaliśmy się emocjami i ekscytującymi wrażeniami z

pływania. Sportowy wygląd, zwinność w technologią

sterowania RiDE® i wysoki stosunek mocy do masy

sprawiają, że skuter zapewnia wspaniałą zabawę.

Doskonała konstrukcja i wysoka jakość wykonania

charakteryzują każdą Yamahę WaveRunner, a

JetBlaster® nie jest wyjątkiem. Od zaawansowanych

materiałów, takich jak kadłub NanoXcel2, po wielokrotnie

nagradzany silnik, otrzymujesz maszynę stworzoną do

przygód.

JetBlaster® posiada szereg funkcji, które sprawiają, że

idealnie nadaje się do jazdy freestyle. Od stabilizujących

klinów do stóp, po ergonomiczną kierownicę i okrągły

uchwyt, nawet mniej doświadczeni entuzjaści sportów

wodnych mogą łatwiej osiągać większe wyniki.

Uchwyty na stopy przydają się podczas

szybkich manewrów

Elektryczne trymowanie umożliwia

regulację na bieżąco

Kadłub i pokład NanoXcel2® —

niezwykle wytrzymały i ultralekki

Szeroka, zakrzywiona kierownica dla

wyjątkowego stylu jazdy

Okrągły uchwyt zapewnia większe

uczucie harmonii

Mała, kompaktowa skrzynka

przełącznikowa
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Uwolnij swojego ducha
JetBlaster® to odzwierciedlenie czystej zabawy. Dzięki stylowi inspirowanemu gra ti, najwyższej

jakości silnikowi i odpowiedniemu stosunkowi mocy do masy, miłośnicy adrenaliny mogą walczyć z

falami, jednocześnie ciesząc się ekscytującą zwinnością i przyjazną obsługą.

Nasza nowa funkcja JetBlaster® zapewnia wyjątkową zabawę i emocje, a kliny na stopy umożliwiają

niemal natychmiastowe opanowanie sztuczek, i akrobacji. Kierownica jest specjalnie zaprojektowana

do płynnych ruchów, a nowe, ulepszone trymowanie elektryczne umożliwia łatwe sterowanie i

oferuje natychmiastową satysfakcję.

Stworzyliśmy wysokiej jakości kadłub i pokład JetBlaster wykonany z materia łu NanoXcel2® — jest

mocny i lekki. Połącz to z silnikiem TR-1® High Output, a otrzymasz ekscytujące wrażenia wynikające

wysokiej mocy skutera.
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Nowoczesny klasyk

Możesz stać się właścicielem

nowoczesnego klasyka,

charakteryzującego się tradycyjną

stylistyką Yamahy i efektownym

wzornictwem, zaawansowaną inżynierią i

bezkompromisową jakością wykonania.

JetBlaster® prowadzi się tak dobrze jak

wygląda.

3-cylindrowy silnik TR-1® o
pojemności 1049 cm3 i wysokiej
mocy

JetBlaster® jest napędzany

innowacyjnym, 3-cylindrowym silnikiem

TR-1 o pojemności 1049 cm3 i niezwykłej

mocy. Ta zaskakująco zwarta i lekka

jednostka generuje wysoką moc

przekładającą się na imponujące

przyspieszenie. Silnik cechuje się niskim

zużyciem paliwa i najwyższym poziomem

niezawodności. Świetny stosunek mocy do

masy oznacza, że otrzymujesz ekscytującą

szybkość i zwinność.

Lekki kadłub i pokład
zapewniające fenomenalne
osiągi

Opatentowana przez Yamahę technologia

NanoXcel2® pozwoliła obniżyć masę

kadłuba aż o 18% w porównaniu z

rewolucyjnym pierwowzorem NanoXcel®,

przy zachowaniu takiej samej sztywności i

wytrzymałości. Kadłub maksymalizuje

ekscytującą wydajność nowego

JetBlastera, pomagając mu zapewnić

doskonałe przyspieszenie, a nawet

ostrzejsze pokonywanie zakrętów.

Nowa kierownica i uchwyty na
stopy

Kierownica JetBlaster ma płynny,

zakrzywiony kształt, zapewniający

intuicyjne prowadzenie. Kliny do stóp

umożliwiają bardziej zabawne pływanie

freestyle’owe.

Trymowanie elektryczne
zainspirowane wydajnością

Na bieżąco reguluj wysokość dziobu.

Podnieś dziób, aby zmniejszyć chlapanie i

nurkowanie, a następnie mocno go zanurz,

aby uzyskać większe klejenie się wody w

zakrętach. Gładkie pływanie to nie

problem.

Schowki w standardzie

Wszystko, czego potrzebujesz, otrzymujesz

w standardzie. JetBlaster wyposażony jest

w schowek dziobowy na linę cumowniczą i

inne drobiazgi. Bakista pod siedzeniem

zapewnia obszerną przestrzeń do schowania

wodnych zabawek. Natomiast podręczny

schowek zapewnia łatwy dostęp do

drobiazgów, przekąsek i innych rzeczy, które

chcesz mieć pod ręką.
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Silnik

Typ silnika 4-suwowy;3-cylindrowy;TR-1 High Output
Układ smarowania Sucha miska olejowa
Sprężarka doładowująca Nie
Pojemność 1049 cm3
Średnica x skok tłoka 82 mm × 66,2 mm
Stopień sprężania 11.0 : 1
Typ pompy Pędnik strumieniowy o średnicy 144 mm
Paliwo Standardowa benzyna bezołowiowa
Układ dostawy paliwa Układ elektronicznego wtrysku paliwa
Pojemność zbiornika paliwa 50 l
Olej 3,5 l

Wymiary

Długość 3,14 m
Szerokość 1,13 m
Wysokość 1,15 m
Masa na sucho (kg) 249 kg

Cechy

Pojemność ładunkowa 29 l
Liczba pasażerów 1–3 osoby
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wy łącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Z MOCY POJAZDÓW YAMAHA NALEŻY KORZYSTAĆ W

SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY. Skutery Yamaha WaveRunner podlegają przepisom regulującym ruch na

drogach wodnych. Przed rozpoczęciem pływania Yamaha rekomenduje udział w profesjonalnym

szkoleniu, a na akwenie — przestrzeganie przepisów ogólnopolskich i lokalnych. Skutery widoczne na

zdjęciach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji są prowadzone przez profesjonalnych sportowców.

Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania

skuterów. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i

podczas rejsu ZAWSZE nosić zalecaną odzież ochronną oraz wyposażenie, takie jak kamizelki ratunkowe.

NIE WOLNO PROWADZIĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.
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