YAMAHA FZR 211
R$ 48.000,00
Compro: YAMAHA FZR
J&aacute; viu a nova surpreendente FZR? Prefere a ideia de um jet ski de suprema
velocidade para um - ou ocasionalmente para dois? Ent&atilde;o, este modelo &eacute;
para voce! A FZR &eacute; desenhada principalmente para a alta performance na
condu&ccedil;&atilde;o desportiva, assim o mesmo casco ultra leve da sua classe em
NanoXcel e o motor sobrealimentado 1812cc energiza-o para um novo mundo de
performance.
Este sofisticado motor 1812cc &eacute; outro primeiro mundo para a Yamaha. A nossa
mais avan&ccedil;ada tecnologia supercharged e intercooler traz pot&ecirc;ncia
inigual&aacute;vel, com sil&ecirc;ncio, economia e fiabilidade.
Fa&ccedil;a mudan&ccedil;as instant&acirc;neas enquanto voa! O confort&aacute;vel
punho de tor&ccedil;&atilde;o garante 5 posi&ccedil;&otilde;es de trim, clique a clique,
permitindo fazer curvas mais fechadas e ter maior controle para acelerar rapidamente
at&eacute; &agrave; velocidade m&aacute;xima.
Nova Linha FZ
A inovadora s&eacute;rie FZ evoca a heran&ccedil;a esportiva dos campeonatos
conquistados pela Yamaha ao mesmo tempo em que inaugura uma nova era de Jets de
alta performance. Com design robusto, os modelos FZR e FSZ aliam o banco de dois e
tr&ecirc;s lugares com a posi&ccedil;&atilde;o de pilotagem em p&eacute;.
Todos os itens que voc&ecirc; poderia esperar de um jet ski preparado para
desempenho, equilibrados no mais alto n&iacute;vel, com excelente dirigibilidade em alta
velocidade e excitante acelera&ccedil;&atilde;o.
Motor Supercharged:
Equipado com o vigoroso motor Supercharged com intercooler, 1.812 cc, 4 cilindros e
16 v&aacute;lvulas. O maior da categoria.
Coluna telesc&oacute;pica:
Permite ajustar a altura do guid&atilde;o para maior conforto na posi&ccedil;&atilde;o de
pilotagem.
Porta-objetos remov&iacute;vel:
Compartimento remov&iacute;vel sob o banco para armazenar e transportar objetos,
mantendo-os secos.
Destaques:
Novo casco de alta performance

Casco e deck em NanoXcel
QSTS &ndash; Sistema de Trim de 5 posi&ccedil;&otilde;es
Dire&ccedil;&atilde;o telesc&oacute;pica
Marcha a r&eacute;
Controle Remoto e Low Mode (Modo RPM reduzidas para inicia&ccedil;&atilde;o)
Veloc&iacute;metro/Conta-Rota&ccedil;&otilde;es anal&oacute;gico
Espelhos retrovisores convexos
Porta-luvas e compartimentos estanques
Degrau de embarque
Dire&ccedil;&atilde;o telesc&oacute;pica ajust&aacute;vel
Esportividade de ultra alta performance
FINANCIO EM 12, 24, 36 e 48X com ou sem entrada. Tenho o mesmo para pronta
entrega imediata.
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