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Σύστημα ρύθμισης ισοστάθμισης
Quick-Shift Trim System (QSTS)®

Το βολικό περιστρεφόμενο γκριπ άμεσης απόκρισης προσφέ-
ρει ομαλό έλεγχο, με 5 θέσεις ισοστάθμισης σε εύρος 24o. 
Το μοναδικό σύστημα της Yamaha, το καταπληκτικό QSTS®, 
βοηθά τους αναβάτες να κάνουν κλειστές στροφές, διατηρώ-
ντας ταυτόχρονα την ευστάθεια και την ισορροπία ενώ επιτα-
χύνουν, επιτρέποντας σχεδόν ακαριαίες αλλαγές στην πορεία 
και την ανύψωση.

Bluetooth
ηχεία

Τα μοντέλα VX Cruiser και VX Cruiser HO διαθέτουν ενσω-
ματωμένα Bluetooth ηχεία. Τα μοντέλα FX Cruiser SVHO, FX 
Cruiser HO και VX Cruiser HO χρώματος cyan, διαθέτουν εν-
σωματωμένα Bluetooth ηχεία.

Έλεγχος πρόσφυσης
κατά την κίνηση ανάποδα
(Reverse Traction Control)

Αυτό το εξελιγμένο, πρωτοποριακό χαρακτηριστικό διευκο-
λύνει την εκτέλεση ομαλών χειρισμών με ασφάλεια και με την 
άνεση ενός επαγγελματία κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά 
το άραγμα του σκάφους ή κατά την πλεύση δίπλα από ένα 
άλλο σκάφος. Μπορεί επίσης να σας επιτρέψει να κατεβείτε 
από τρέιλερ κάνοντας ανάποδα ή να βγείτε από στενά σημεία 
όταν δεν εύκολο να στρίψετε!

Ηλεκτρονικός
έλεγχος γκαζιού

Το εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου γκαζιού της 
Yamaha θα σας εκπλήξει με τα “έξυπνα” χαρακτηριστικά του. 
Χρησιμοποιήστε την υποβοήθηση πλεύσης για να ρυθμίσετε 
και να διατηρήσετε συγκεκριμένες ταχύτητες, τη λειτουργία 
No Wake για να κινηθείτε με ευκολία σε περιοχές που απαιτεί-
ται χαμηλή ταχύτητα και τον ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσφυσης 
(Reverse Traction Control) για να εμποδίσετε την υπερβολική 
αύξηση των στροφών όταν κινείστε με όπισθεν. 

Νέος ελαφρύς
κινητήρας TR-1

Αυτός ο τρικύλινδρος κινητήρας 1.049 κ.εκ. παρέχει 13% πε-
ρισσότερη ισχύ από τον αρχικό κινητήρα MR-1, αλλά είναι 
εντυπωσιακά μικρότερος κατά 40% και ελαφρύτερος κατά 
20% για υψηλότερη τελική ταχύτητα και μεγαλύτερη επιτά-
χυνση. Χρησιμοποιείται σε όλα τα νέα μοντέλα EX.

H τεχνολογική
υπεροχή Yamaha

RiDE
- η επανάσταση

Μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης για αναβάτες όλων των 
επιπέδων. Απλά τραβήξτε τον μοχλό του γκαζιού που βρίσκε-
ται το δεξιό γκριπ για κίνηση πρόσω και επιτάχυνση ή τον 
μοχλό που βρίσκεται στο αριστερό γκριπ για επιβράδυνση ή 
ανάποδα. Ναι, είναι τόσο απλό!

Ο κινητήρας
Super Vortex HO

Η εξαιρετική έκδοση SVHO του κινητήρα των 1.812 κ.εκ. με 
υπερσυμπιεστή χρησιμοποιείται στα κορυφαία μοντέλα μας 
και παρέχει εξίσου ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία, αλλά 
αποδίδει 20% περισσότερη ισχύ! Ανακαλύψτε τη σε όλα τα 
μοντέλα FX SVHO και στο νέο GP1800.

  
Νέες

        έγχρωμες 
οθόνες αφής

Στα νέα waverunner θα 
ανακαλύψετε νέες με-
γαλύτερες και ευκρινέ-
στερες οθόνες αφής 7 
ιντσών και 5 ιντσών, με 
δυνατότητα σύνδεσης 

με το smartphone σας, καθώς και δυνατότητα πλοήγησης 
μέσω GPS (ανάλογα το μοντέλο).

Ηλεκτρική ρύθμιση ανύψωσης
- τόσο εύκολα!

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης ανύψωσης παρέχει 
πλήρη και άμεσο έλεγχο της θέσης ισοστάθμισης, με την απλή 
πίεση δύο κουμπιών που βρίσκονται στο αριστερό γκριπ.

Υψηλής απόδοσης αντλία
Super Vortex

Ειδικά σχεδιασμένη για βελτιστοποίηση της εκπληκτικής από-
δοσης των μοντέλων μας με τον κινητήρα Super Vortex HO, η 
αντλία υψηλής απόδοσης Super Vortex μετατρέπει την καθα-
ρή ισχύ σε άμεση πρόσφυση στο νερό.

Υψηλής απόδοσης
κινητήρας 1812 κ.εκ.

Ο μεγαλύτερου κυβισμού κινητήρας που θα βρείτε σε θα-
λάσσιο όχημα παραγωγής και μία ακόμα πρωτοπορία για τη 
Yamaha. Αυτός ο οικονομικός στην κατανάλωση και φιλικός 
προς το περιβάλλον κινητήρας θαλάσσης 1812 κ.εκ DOHC εί-
ναι τοποθετημένος στα μοντέλα VXR, VX Cruiser HO & FX HO.

Για να εξερευνήσετε τη συναρπαστική εμπειρία,
επισκεφθείτε το: www.yamaha-motor.gr

Είναι το διαβατήριο για τις αμέτρητες στιγμές που θα απολαύσετε με την οικογένεια και τους φίλους 

σας. Η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει ένα WaveRunner είναι ασυναγώνιστη. Τόσο ασυ-

ναγώνιστη όσο και η παγκόσμια φήμη του για ομαλή και παράλληλα ισχυρή απόδοση, καθώς και για 

μεγάλη αξιοπιστία. Η γοητεία του νερού. Η χαρά της γνήσιας περιπέτειας. Η διασκεδαστική πρόκληση 

της οδήγησης ενός αυθεντικού WaveRunner. Ανακαλύψτε το WaveRunner που σας ταιριάζει καλύτερα 

και απολαύστε το με όλες σας τις αισθήσεις.

Ήλιος, θάλασσα & διασκέδαση χωρίς όρια.
Αυτός είναι ο συναρπαστικός κόσμος των WaveRunner

Οι φίλοι της θάλασσας που αντλούν ευχαρίστηση από την οδήγηση ενός καθαρόαιμου 

sport σκάφους ή από την αγχολυτική βόλτα σε απομονωμένα σημεία όπου μπορούν να θαυ-

μάσουν το μεγαλείο της φύσης, θα ζήσουν μοναδικές στιγμές πάνω σε ένα WaveRunner. 

Έτσι απλά, γιατί είναι αδύνατο να αντισταθείς στην απόλυτη αρμονία ενός WaveRunner με 

τη θάλασσα.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
WaveRunners 2022

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. Τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Δε συμπεριλαμβάνονται έξοδα συναρμολόγησης (100 € + ΦΠΑ). Οι συναρμολογήσεις των Waverunners γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως. 
Δε συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά (35 € + ΦΠΑ για παράδοση εντός Αθηνών). ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ από 01/01/2022.

Μοντέλο
Τιμή 

με ΦΠΑ
Μήκος

cm
Πλάτος

cm
Ύψος

cm
Βάρος

kg
Αριθμός 

αναβατών
Κινητήρας

Κυβισμός 
cm^{3}

RiDE
Ενσωματωμένα 
Βluetooth ηχεία

Χρώμα

CRUISING

FX Cruiser 
SVHO

 25.900 € 358 127 123 390 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος,
Super Vortex

υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ ΝΑΙ

Torch Red
l 

Black
με Titan 

Gray

FX SVHO  25.500 € 358 127 123 389 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος,
Super Vortex

υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ Cyan

FX Cruiser 
HO

 22.900 € 358 127 123 382 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος, υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ ΝΑΙ
Lime

Yellow

FX HO  22.500 € 358 127 123 381 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος, υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ -
White

με Mint

VX Cruiser 
HO

 21.300 € 337 124 120 352 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος, υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ
Διατίθεται

μόνο στο χρώμα
Cyan

Black
με Neon 

Lava
l  Cyan

VX  15.500 € 337 124 120 326 1 - 3

3-κύλινδρος,
TR-1 ΗΟ, 

4-χρονος, 2EEK,
4-βάλβιδος

1.049 ΝΑΙ -
White

με Lime 
Green

VX
Commercial

 14.550 € 333 124 120 318 1 - 3
3-κύλ., 4-χρονος,
TR-1, 4-βάλβιδος

1.049 - -
White

με Lime 
Yellow

RECREATION

JetBlaster  15.750 € 314 113 115 249 1 - 3

3-κύλινδρος,
TR-1 ΗΟ, 

4-χρονος, 2EEK,
4-βάλβιδος

1.049 ΝΑΙ
Cyan

με Lime 
Yellow

SPORT

GP1800R
SVHO

 25.700 € 335 124 120 342 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος,

4-χρονος
Super Vortex 

υψηλής
απόδοσης, 2EEK

1.812 ΝΑΙ

Cyan
l 

Black
με Titan 

Gray

GP1800R
HO

 20.500 € 335 124 120 325 1 - 3

4-βάλβιδος,
4-κύλινδρος, 

1.8 λτ, υψηλής
απόδοσης, 

4-χρονος, 2EEK

1.812 ΝΑΙ Cyan

SuperJet  12.700 € 243 76 79 170 1
3-κύλινδρος, TR-1,

4-χρονος, 2EEK,
4-βάλβιδος

1.049 - White
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