€

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Yamaha Waterscooters
€ 9.995,3.14 m
1.13 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.
ZUIDERZEEWEG 2
1095 KG AMSTERDAM
0206947527
www.hollandsport.nl

Omschrijving
De nieuwe, innovatieve Yamaha EX Sport is bedoeld voor mensen
die maximale betrouwbaarheid en ultiem plezier zoeken.De
nieuwe, innovatieve Yamaha EX Sport is bedoeld voor mensen die
maximale betrouwbaarheid en ultiem plezier zoeken in een
wendbare machine die zowel veelzijdig als gemakkelijk te
bedienen is.
De nieuwe EX serie heeft de betrouwbaarheid en technische
innovaties die Yamaha WaveRunner&#39;s zo legendarisch
maken, maar is ontworpen met een no-nonsense aanpak die de
machines opmerkelijk betaalbaar maakt. De EX Sport is de
perfecte keuze voor de sportieve watersporter.

De EX Sport heeft het soepele, betrouwbare en zuinige vermogen
waar Yamaha om bekend staat en is bovendien volledig uitgerust
om in stijl het water op te gaan. Voorzien van duidelijke en
informatieve instrumenten, mechanische achteruit functie,
dubbele spiegels, opstaptrede en opstapbeugel, trekhaak en
voldoende opbergruimte.
TR-1 - 1049 cc Driecilindermotor

Basisinformatie
Merk :

Yamaha Waterscooters

Type :

Recreation Ex Sport

Lengte (m) :

3.14

Breedte (m) :

1.13

Diepgang (m) :

0.01

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

9.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Motor
Inhoud brandstoftank (liters) :

Interieur

50

Volledige Omschrijving
De nieuwe, innovatieve Yamaha EX Sport is bedoeld
voor mensen die maximale betrouwbaarheid en ultiem
plezier zoeken.
De nieuwe, innovatieve Yamaha EX Sport is bedoeld
voor mensen die maximale betrouwbaarheid en ultiem
plezier zoeken in een wendbare machine die zowel
veelzijdig als gemakkelijk te bedienen is.
De nieuwe EX serie heeft de betrouwbaarheid en
technische innovaties die Yamaha WaveRunner&#39;s
zo legendarisch maken, maar is ontworpen met een
no-nonsense aanpak die de machines opmerkelijk
betaalbaar maakt. De EX Sport is de perfecte keuze
voor de sportieve watersporter.
De EX Sport heeft het soepele, betrouwbare en zuinige
vermogen waar Yamaha om bekend staat en is
bovendien volledig uitgerust om in stijl het water op te
gaan. Voorzien van duidelijke en informatieve
instrumenten, mechanische achteruit functie, dubbele
spiegels, opstaptrede en opstapbeugel, trekhaak en
voldoende opbergruimte.
TR-1 - 1049 cc Driecilindermotor
De opwindende EX Sport wordt voortgestuwd door de
nieuwste versie van onze innovatieve driecilindermotor,
de 1049cc Yamaha TR-1, en is toch opmerkelijk
betaalbaar. Het is een compacte en lichte machine die
bruist van energie, een flitsende acceleratie en
sensationeel vermogen biedt, plus het lage brandstof
verbruik en de betrouwbare prestaties die je van een
Yamaha verwacht.
Ontworpen voor allround besturing en prestaties
Het soepele, stille vermogen, de compacte afmetingen
en het lichte gewicht van de TR-1 driecilinder, in
combinatie met het starke, duurzame en beproefde
tompontwerp, zorgen voor een geweldige mix van
gebruiksvriendelijke besturing, wendbaarheid en balans.
het resultaat in nog meer plezier en maximaal
bedieningsgemak,

Volledige Omschrijving
ook voor minder ervaren bestuurders.
RIDE@ systeem (met elektronica om achteruit
intuÃ¯tief vaart te minderen)
Het rovulutionaire RIDE@ systeem zorgt voor een
geheel nieuwe beleving en vergroot in hoge mate het
zelfvertrouwen van elke bestuurder op elk niveau.
Gebruik de gashendel op het rechterhandvat om vooruit
te gaan en te accelereren - gebruik de hendel op het
linkerhandvat om snelheid te verminderen of achteruit
te varen. En dankzij de &#39;Reverse Traction
Control&#39; is het heel eenvoudig!
Comfortabele zitruimte voor een maximaal drie
personen
Het ergonomisch ontworpen en met precisie gemaakte
zadel is een zeer comfortabele plek en perfect geschikt
voor sportief varen of rustige tochtjes met maximaal
drie personen. Door de opvallend hoge mate van
comfort lijkt het of het zadel speciaal voor u op maat is
gemaakt. Bovendien bevindt zich onder de zitting een
bijzonder handige opbergruimte, ideaal om uw spullen
droog te houden.
Nog langer vaarplezier dankzij de 50 liter brandstoftank
Als u wegspit op de EX Sport wilt u waarschijnlijk niet te
snel weer terugkeren, vandaar dat wij hem hebben
uitgerust met een grotere brandstoftank (50 liter),
groter dan alle concurrende vaartuigen. Hierdoor hebt u
nog langer vaarplezier! Goed doordacht en typisch
Yamaha.
Multifunctioneel LCD instrumentenpaneel
Een stijlvolle cockpit met een duidelijk afleesbaar
multifunctionele LCD instrumentenpaneel zou u
misschien niet verwachten op een vaartuig dat zo
aantrekkelijk geprijsd is, maar de EX Sport heeft het.
Het stijlvolle instrumentenpaneel biedt een heldere,
eenvoudig af te lezen snelheidsmeter en toerenteller, en
belangrijke informatie over het brandstofeil en de

