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SÜRGŐS
Napsütés, tenger és izgalom. Vízre született. 

Azok, akik élvezik a vízre szállás izgalmát 
– akár azért, mert szeretnek elmerülni 
egy nemes sportgépezet vezetésével 
járó vérpezsdítő érzésben, vagy azért, 
mert szeretnek csendesen siklani a 
vízen, megfigyelve a természetet a maga 
szépségében – mind különleges pillanatokat 
élhetnek át egy WaveRunner fedélzetén.

Egy szó, mint száz, a vízre született. Hát add 
meg, neki amit kér!
A vízen olyan élményeken osztozhatsz 
a családoddal és a barátaiddal, amelyek 
erősítik az érzést, hogy ez a gép egyszerűen 
páratlan. Csakúgy, mint a világhírű 
csendessége, egyenletes és rendkívüli 
teljesítménye és kiemelkedő strapabírósága.

A kaland tiszta élvezete. A víz 
ellenállhatatlan kísértése. Egy eredeti 
WaveRunner vezetésének kihívása és 
élvezete. További információkat ezeken az 
oldalakon találsz.

Az izgalmak felfedezéséhez látogass el a 
következő oldalra: www.yamaha-motor.hu
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Kelts hullámokat

Ha egyszer megérezted, te 
is vágyni fogsz rá
Semmilyen más vízi jármű nem nyújtja 
ezt a különleges „WaveRunner érzést”. 
Miért? Azért, mert sokévnyi fejlesztés és 
elkötelezett technológiai innováció kellett 
a megalkotásához – és ahhoz, hogy kiváló, 
kategóriaelső modellválasztékot hozhassunk 
létre. Mindegyik technológiai és kivitelezési 
részlet révén egynek érezheti magát a géppel, 
és tökéletes harmóniában lehet a vízzel. Ez 
teszi a WaveRunner vezetési élményét annyira 
különlegessé és teljesen egyedivé.

Teljesítmény a vízen
A nyugodt, csendes, gazdaságos Yamaha 
motor a WaveRunner nagy teljesítményű 
lelke. A kezdetektől kifejezetten a vízre szánt 
motort arra tervezték, hogy ebben a rendkívül 
megerőltető környezetben is hibátlanul 
teljesítsen, ezért a legújabb hajómotor-
technológiákkal szerelték fel – mindezt a te 
szórakozásod érdekében.

Az innováció a mi 
művészetünk
A Yamaha híres a vízijármű-iparban betöltött 
úttörő szerepe miatt. Rengeteg újítás fűződik 
a nevünkhöz, de műszaki innovációink 
egyenesen lélegzetelállítóak. Legújabb, 
modern TR-1 motorjainktól az intuitív 
vezérléssel rendelkező, forradalmi és exkluzív 
RiDE® rendszerig. A kényelmes elektronikus 
trimtől a rendkívül könnyű és rendkívül erős 
NanoXcel2 hajótestig. A Yamaha számára az 
innováció egy művészet.

Tudj meg többet: www.yamaha-motor.hu
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Nagy teljesítményű (HO) 1812 cm³-es

motor
A hatékony üzemanyag-felhasználású, 
környezetbarát 1812 cm³-es DOHC Yamaha 
hajómotor a legnagyobb űrtartalmú egység a 
vízijármű-gyártásban, és kiváló teljesítményéről és 
megbízhatóságáról vált híressé. Ez hajtja a VXR, a VX 
Cruiser HO és az FX HO modelleket.

A Super Vortex HO motor

A legjobb modelljeinkben található 1812 cm³-
es motor kiváló, kompresszoros SVHO verziója 
éppen ilyen egyenletes és megbízható, de 20%-
kal erősebb! Fedezd fel mindezt az FX SVHO 
modellekben és a GP1800 modellben.

Super Vortex nagy teljesítményű

vízsugárszivattyú
A Super Vortex nagy teljesítményű 
vízsugárszivattyút kifejezetten az SVHO motor 
lenyűgöző teljesítményének optimalizálására 
tervezték. A hihetetlen nyers erőt azonnal 
jelentkező teljesítményé alakítja át a vízen.

Könnyű TR-1 motor

A 3 hengeres, 1049 cm³-es egység 13%-kal erősebb, 
mint az eredeti MR-1 motor, emellett 40%-kal 
kisebb és 20%-kal könnyebb is, így jobban gyorsul 
és magasabb csúcssebességre képes. Ez található 
minden EX modellben. Egy különleges, nagy 
teljesítményű változat hajtja a VX Cruiser és a VX 
DeLuxe modellt, valamint az új VX-et.

RiDE – A forradalom

A magabiztosság új szintje mindenkinek, minden 
szinten. Az előremenethez és a gyorsításhoz 
húzza meg a jobb oldali markolaton lévő gázkart, 
a lassításhoz és a hátramenethez pedig a bal oldali 
gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

Elektromos trim – olyan egyszerű!

A bal oldali markolaton található két, 
egyszerűen kezelhető gombbal irányítható, 
lenyűgöző elektromos trimrendszer biztosítja 
a folyamatos, teljes körű vezérlést. A trimlapot 
egy gombnyomással a szűk kanyarhoz szükséges 
pozícióba fordíthatja, majd a kanyar után 
visszakapcsolva maximális sebességgel lőhet ki.

NanoXcel – könnyű és erős

A NanoXcel® hajótestek és fedélzetek 
könnyűek, erősek és letisztultak, köszönhetően 
a szabadalmaztatott nanotechnológiának, amely 
hihetetlenül erős intermolekuláris kötéseket hoz 
létre, így a végeredmény a hagyományos anyagoknál 
25%-kal könnyebb anyag.

NanoXcel 2 – még könnyebb és még

erősebb
A NanoXcel2® az eredeti NanoXcel® anyagnál 
is 18%-kal könnyebb, megőrizte azonban annak 
merevségét és erejét. Például az FX Cruiser SVHO 
burkolata 21 kg-mal könnyebb lett, így jobban 
gyorsul, magasabb csúcssebességre képes és még 
gazdaságosabban üzemeltethető.
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Állítható kormány

Egy fejlesztés, amely segítségével a saját vezetési 
stílusodra hangolhatod a gépet. Egyes modellek 
teleszkópos kormánybeállítási lehetőséggel 
rendelkeznek, más modelleken különleges, 4 
fokozatban dönthető kormányrendszer található, 
amely luxusszintre emeli a WaveRunner-élményt.

A lényeg a tatlépcső

A vízi sport szerelmeseinek minden részlet fontos, 
főképpen a stabil és széles lépcsőkkel rendelkező 
tatlépcső, a Hydro-Turf® csúszásálló szőnyegek és 
a jól elhelyezett kapaszkodók, amelyek egyszerűvé 
teszik a visszaszállást.

Jól látható, modern műszerek

A könnyen áttekinthető műszerek a nyugodt vezetés 
kulcsfontosságú tényezői, a WaveRunner pedig a 
valaha látott legjobb és legstílusosabb műszerfallal 
rendelkezik, emellett a megfelelően elhelyezett 
funkcióvezérlők tovább fokozzák a kényelmet. A 
mindenre kiterjedő figyelmeztető rendszer képes 
folyamatosan informálni.

Tárolás

A WaveRunner-tulajdonosok szeretik a praktikus, 
átgondolt tárolóhelyeket, így a legtöbb modellen 
tágas, vízhatlan tárolórekeszeket találsz. Tökéletes 
hely a rágcsálnivalóknak, a hideg italoknak, a 
vontatóköteleknek – és még a napszemüvegeknek 
is.

Távirányítható biztonsági rendszer

A biztonságos manőverezés érdekében a távirányító 
egyetlen gombjának megnyomásával alacsony 
fordulatszámú módba válthatsz. A biztonságod és 
nyugalom érdekében egy másik gombbal a gyújtás 
letiltható, így megakadályozható a véletlen indítás, 
illetve a jármű illetéktelen eltulajdonítása.

A kényelmes vezetés itt kezdődik

Nem számít mi a kedvenc vezetési stílusod, 
nálunk megtalálod az ideális ülést. A luxuskivitelű, 
lépcsőzetes elrendezésű Cruiser ülésektől a vonzó, 
sportos kialakítású ülésekig te és utasaid kényelme 
egyaránt garantált.

Elektronikus gázadásvezérlés

Ez az egyedi rendszer rengeteg „intelligens” 
funkcióval lett felszerelve – a tempomat funkcióval 
beállíthatod és tarthatod a sebességedet, a No 
Wake üzemmód alacsonyabb sebességgel történő 
egyszerű haladást biztosít, míg a hátramenet-vezérlő 
a hátramenet során segít a motor túlpörgetésének 
elkerülésében.

Gyors trimállító rendszer (QSTS)

A kényelmes QSTS forgatható markolattal menet 
közben, kattintással öt trimpozíció választható 
ki. A trimlapot egy csavarással a szűk kanyarhoz 
szükséges pozícióba kattinthatod, majd a kanyar 
után visszakapcsolva maximális sebességgel lőhetsz 
ki.

Kelts hullámokat
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Egy újabb kedvező árú 
Yamaha – az EX Sport
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EX Sport

Black with Azure Blue

Meglepően kedvező ára ellenére az izgalmas, EX 
Sport modellt innovatív 3 hengeres motorunk, 
az 1049 ccm-es Yamaha TR-1 legújabb verziója 
hajtja. Kompakt és könnyű, de nagy erejű 
egység, élénk gyorsulással és nagyszerű 
csúcsteljesítménnyel, és egy Yamahától elvárható 
gazdaságossággal és megbízhatósággal.

Nagy teljesítményű Yamaha TR-1  
– 1049 ccm, háromhengeres motor

Az innovatív Yamaha EX Sport – azoknak készült, akik maximális megbízhatóságra 
és igazi vízi szórakozásra vágynak egy mozgékony, sokoldalú és könnyen kezelhető 
gépben. A hagyományos EX modellhez képest további funkciókat tartalmaz.

Az EX sorozat modelljei mindazzal a megbízhatósággal és technikai innovációval 
készültek, amely a Yamaha WaveRunner járműveket legendássá tette, de 
letisztultabbá tettük őket, hogy az áruk igazán kedvező legyen. Vízi sportoláshoz 
az EX Sport a legmegfelelőbb.

A ránk jellemző egyenletes, megbízható és gazdaságos teljesítményt nyújtja, 
emellett pedig minden mást, ami ahhoz kell, hogy stílusosan vízre szállhass – 
átlátható és informatív műszerfal, mechanikus hátramenet, dupla tükrök, fellépő 
platform és kapaszkodó, vonószem és bőséges tárolóhely

HyperFlow sugárszivattyú – annyi nyomás, 
amennyire szükség van

Többfunkciós LCD műszerek Csomagtartó

A fantasztikus kezelhetőség és a lenyűgöző 
teljesítmény már régóta fémjelzik a Yamaha 
WaveRunnert. Az azonnali gázreakciót és 
gyorsulást a modern szívórendszer, a kiváló, 
nagynyomású Hyper-Flow sugárszivattyú, a 
rozsdamentes acél szivattyúkerék (impeller), 
valamint a mérnöki precizitással kialakított 
hajótest teszi lehetővé.

Az árkategória többi vízi járműve esetében csak 
ritkán találkozhatunk olyan eszközökkel, mint 
a stílusos műszerfalon helyet kapó mutatós, 
többfunkciós LCD-műszerek – az EX Sporton 
mégis ott vannak. Átlátható, könnyen leolvasható 
sebességmérő és tachométer kijelzőket, valamint 
az üzemanyagszintről és a futott órák számáról 
tájékoztató kijelzőket kínál.

Gyors hozzáférés a vízen szükséges tárgyakhoz a 
csomagtartóban.
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EX DeLuxe – a legjobb 
minőség ritkán ilyen 

megfizethető
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EX DeLuxe

Black with Lime Green

Meglepően kedvező ára ellenére az izgalmas 
EX DeLuxe modellt innovatív 3 hengeres 
motorunk, az 1049 ccm-es Yamaha TR-1 legújabb 
verziója hajtja. Kompakt és könnyű, de nagy 
erejű egység – élénk gyorsulással és nagyszerű 
csúcsteljesítménnyel, és a Yamahától elvárható 
gazdaságossággal és megbízhatósággal.

Nagy teljesítményű TR-1 motor – 3 
hengeres, 1049 ccm-es

Az innovatív Yamaha EX DeLuxe – azoknak készült, akik maximális 
megbízhatóságra és igazi vízi szórakozásra vágynak egy mozgékony, sokoldalú 
és könnyen kezelhető gépben. A hagyományos EX modellhez képest további 
funkciókat tartalmaz.

Az EX sorozat mindazzal a megbízhatósággal és technikai innovációval készült, 
amely a Yamaha WaveRunner járműveket legendássá tette, de letisztultabbá 
tettük, hogy az ára minden eddiginél kedvezőbb legyen. Szóval az EX sorozat 
legfelső modellje, a DeLuxe egy rengeteg funkcióval ellátott, remek ár-érték 
arányú gép!

Egyik legelőnyösebb tulajdonsága a forradalmi Ride® technológia, egy egyszerű 
és intuitív vezérlőrendszer, amely legnépszerűbb modelljeink révén máris 
megreformálta a vízijármű-vezetési szokásokat.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – hátramenet 
intuitív lassító elektronikával)

Kényelmes ülőhely akár 3 ember számára Többfunkciós LCD műszerek

A forradalmi RiDE® rendszer újraértelmezi 
az irányítást, és magabiztos érzést nyújt 
minden pilóta számára, vezetési tapasztalattól 
függetlenül. Az előremenethez és gyorsításhoz 
húzd a jobb oldali markolaton lévő kart, a 
lassításhoz és hátramenethez pedig a bal oldali 
gázkart. Igen, a hátramenet-vezérlő segítségével 
ez tényleg ilyen egyszerű!

Az ergonomikus kialakítású, kétszínű, precízen 
megvarrt ülések biztonságosak és kényelmesek 
– tökéletesek egyedüli vezetéshez vagy vízi 
túrákhoz 3 ember számára. Annyira kényelmes, 
hogy úgy fogod érezni, teljesen rád szabták. 
Továbbá rendkívül praktikus, vízhatlan 
tárolórekeszt alakítottak ki alatta.

Az árkategória többi vízi járműve esetében csak 
ritkán találkozhatunk olyan eszközökkel, mint 
a stílusos műszerfalon helyet kapó mutatós, 
többfunkciós LCD-műszerek – az EX DeLuxe-on 
mégis ott vannak. Átlátható, könnyen leolvasható 
sebességmérő és tachométer kijelzőket, valamint 
az üzemanyagszintről és a futott órák számáról 
tájékoztató kijelzőket kínál.
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A lenyűgöző EXR – 
gyorsabb és még 

élvezetesebb
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EXR

Lime Yellow with Azure Blue

Az EX sorozat modelljeit innovatív 
háromhengeres erőforrásunk, a figyelemre 
méltó, 1049 ccm-es Yamaha TR-1 hajtja, de az 
EXR a kompakt, könnyű súlyú motor legújabb 
HO (High Output, azaz nagy teljesítményű) 
változatát kapja, amely 10%-kal nagyobb erőt 
garantál. Az eredmény? Lehengerlő gyorsulás és 
kiváló végsebesség, amely a Yahama legendás 
gazdaságosságával és megbízhatóságával társul.

10%-kal nagyobb teljesítmény az 1049 
ccm-es TR-1 HO motor révén

EX sorozatunk világszerte kiváló értéket képviselő jet-skiként ismert. A 
modellcsalád vadonatúj tagjaként büszkén mutatjuk be a még gyorsabb, még 
élvezetesebb EXR változatot az izgalmas termékcsalád részeként.

Erőteljes és sportos gép, amely egyben sokoldalú és könnyen kezelhető. 
Képességek terén nem kell kompromisszumot kötni, amelyet a könnyű, agilis 
NanoXcel2 hajótest is bizonyít, nem is beszélve forradalmi RiDE™ technológiánkról 
és az intuitív, könnyű vezérlőrendszerről, amely már a prémium modelljeink 
vásárlói számára forradalmasította a vízi közlekedést.

Megfizethetősége ellenére az EXR ereiben valódi Yamaha vér csörgedezik, 
magában hordozva a technológiai innovációk, a felülmúlhatatlan mérnöki tervezés 
és a kimagasló megbízhatóság világát.

Új, pehelykönnyű NanoXcel2 hajótest és 
fedélzet

Szivattyútoldat Stílusos, többfunkciós LCD-műszerek

A különösen sportos EXR esetében igyekeztünk 
megőrizni a felhasználóbarát kezelhetőséget 
és egyensúlyt, amely a többi EX modellt 
közkedveltté tette, de a hajótestet a legújabb 
anyagunkból, a pehelysúlyú, mégis kőkemény 
NanoXcel2-ből alkottuk újra. Ez még gyorsabbá, 
még fordulékonyabbá és még élvezetesebbé 
teszi az EXR gépet.

A vadonatúj EXR szivattyútoldattal rendelkezik a 
még gyorsabb válaszidőkért és a még sportosabb 
vezetésért.

Az árkategória többi vízi járműve esetében csak 
ritkán találkozhatunk olyan eszközökkel, mint 
a stílusos műszerfalon helyet kapó mutatós, 
többfunkciós LCD-műszerek – az EXR-en mégis 
ott vannak. A modell átlátható, könnyen 
leolvasható sebességmérő és tachométer 
kijelzőket, valamint az üzemanyagszintről és a 
futott órák számáról tájékoztató kijelzőket kínál.
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A nagyszerű 
tulajdonságok 

hosszú sorával nehéz 
versenyezni
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VX DeLuxe

A VX DeLuxe-ot az innovatív, 1049 ccm-es, 3 
hengeres, nagy teljesítményű TR-1-es motorunk 
hajtja. Ebben a rendkívül kompakt és könnyű 
egységben igazi erő rejlik, élénk gyorsulást és 
nagy nyomatékot biztosít, gazdaságos fogyasztás 
és megbízható működés mellett. A kis tömeg 
kiváló kezelhetőséget, mozgékonyságot és 
egyensúlyt biztosít.

Nagy teljesítményű, 1049 ccm-es, 3 
hengeres TR-1 motor

Sportos stílus, nagyszerű teljesítmény, rendkívüli gazdaságosság, kis 
karbantartásigény és számos további funkció – mind-mind hozzásegítették a VX 
modelleket ahhoz, hogy a legkeresettebb vízi járműveinkké válhassanak. Az igazi 
népszerűséget azonban páratlan sokoldalúságuknak köszönhetik.

A rendkívül egyenletes motor és a rengeteg „luxus” alapfelszereltség mellett a VX 
DeLuxe tulajdonosai a forradalmi RiDE vezérlőrendszerünk előnyit is élvezhetik. 
Az intuitív, felhasználóbarát rendszer nagyfokú magabiztosságot nyújt a kevésbé 
tapasztalt vezetők számára is.

Egy szó, mint száz, keresve sem talál még egy olyan vízi járművet, mely ilyen 
nagyszerű funkciókkal, ilyen kedvező áron biztosít fantasztikus vízi élményt.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – hátramenet 
intuitív lassító elektronikával)

Többfunkciós LCD-műszerek és 
nagyméretű dupla tükrök

Bővített hátsó rész és vonóhorog

A forradalmi RiDE® rendszer újraértelmezi 
az irányítást, és magabiztos érzést nyújt 
minden pilóta számára, vezetési tapasztalattól 
függetlenül. Az előremenethez és gyorsításhoz 
húzd a jobb oldali markolaton lévő kart, a 
lassításhoz és hátramenethez pedig a bal oldali 
gázkart. Igen, a hátramenet-vezérlő segítségével 
ez tényleg ilyen egyszerű!

Az árkategória többi vízi járműve esetében 
csak ritkán találkozhatunk olyan eszközökkel, 
mint a VX stílusos műszerfalán helyet kapó, 
megújult kialakítású, mutatós, többfunkciós 
LCD-műszerek. Ahogyan a nagy, beépített tükrök 
sem képezik a felszereltség részét a hasonló 
vízi járműveknél. A VX DeLuxe azonban ebben 
is különbözik társaitól. A tükrök segítségével 
mindig figyelemmel kísérheti, hogy mi történik 
a háta mögött, ami különösen hasznos lehet 
wakeboardos vagy vízisíző vontatásakor.

A kényelmes, háromüléses kialakítás, a kibővített 
hátsó rész a mély fellépő platform és az erős, 
praktikus vonóhorog egyaránt vonzóvá teheti 
a VX DeLuxe modellt a vízi sportok szerelmesei 
számára. A kényelmes, csúszásálló Hydro-
Turf® szőnyegek pedig jó szolgálatot tehetnek 
wakeboardozás, vízisízés vagy a barátokkal közös 
úszás után.
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Tapasztalja meg a 
különbséget a VX 

Limiteddel
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VX Limited

White

Íme a VX Limited - az egyenletes, erőteljes motor, a Yamaha forradalmi RiDE 
vezérlőrendszere és a megannyi funkció alkotta meg a stílusos, mégis gazdaságos 
teljesítmény eme lenyűgöző példáját.

Számos egyéni műszaki és gyakorlati funkció segítette hozzá a VX modelleket 
ahhoz, hogy a legkeresettebb vízi járműveinkké válhassanak, mégis igazi 
népszerűségüket azonban páratlan sokoldalúságuknak köszönhetik.

Egy szó, mint száz, ebben a kategóriában a VX Limited prémium vízi jármű, és ilyen 
kedvező áron biztosít luxusszintű vízi élményt.

Technológia a vízen – a mozgató erő További felhúzható lépcsők Különleges vonóhorgos kiadás

Izgalmas kezelhetőség és lenyűgöző teljesítmény 
fémjelzi a VX Limitedet. A kimagasló gázreakciót 
és gyorsulást a modern szívórendszer, a kiváló, 
nagynyomású Hyper-Flow sugárszivattyú, a 
rozsdamentes acél szivattyúkerék (impeller), 
valamint a mérnöki precizitással kialakított 
hajótest teszi lehetővé.

A VX Limited összesen 4 felhúzható lépcsővel 
rendelkezik.

A vontatógyűrű lehetővé teszi, hogy a VX 
Limitedet vontatást igénylő sportokhoz 
használja: a VX Limited tatjára, közvetlenül az 
ülés alá szerelt vonóhoroghoz könnyen rögzíthet 
vontatókötelet.
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A VX Limited-ot az innovatív, 1049 ccm-es, 3 
hengeres, nagy teljesítményű TR-1-es motorunk 
hajtja. Ebben a rendkívül kompakt és könnyű 
egységben igazi erő rejlik, élénk gyorsulást és 
nagy nyomatékot biztosít, gazdaságos fogyasztás 
és megbízható működés mellett. A kis tömeg 
kiváló kezelhetőséget, mozgékonyságot és 
egyensúlyt biztosít.

Nagy teljesítményű, 1049 ccm-es, 3 
hengeres TR-1 motor
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Rendkívüli teljesítmény. 
Nagyszerű 

tulajdonságok.  
Az VX Cruiser HO
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VX Cruiser HO

A nagy lökettérfogatnak köszönhetően a nagy 
teljesítményű 1812 ccm-es motor fantasztikus 
erőt ad le, amit a Hyper-Flow vízsugárszivattyú 3 
lapátos járókereke bizsergető gyorsulássá alakít 
át. Az elektronikus üzemanyag-befecskendezés 
(EFI) akár hagyományos ólommentes üzemanyag 
használatakor is a lehető legegyenletesebb 
teljesítményt biztosítja hatékony, gazdaságos 
működés mellett.

Nagy teljesítményű, 1812 ccm-es motor

A VX Cruiser HO – a prémium VX Cruiser modellünk. Az egyenletes erőteljes 
motor, a Yamaha forradalmi RiDE vezérlőrendszere és a megannyi funkció alkotta 
meg a stílusos, mégis gazdaságos teljesítmény eme lenyűgöző példáját.

Számos egyéni műszaki és gyakorlati funkció segítette hozzá a VX modelleket 
ahhoz, hogy a legkeresettebb vízi járműveinkké válhassanak, mégis igazi 
népszerűségüket azonban páratlan sokoldalúságuknak köszönhetik.

Egy szó, mint száz, ebben a kategóriában a VX Cruiser HO a prémium vízi jármű és 
az egyetlen, ami ilyen kedvező áron biztosít luxusszintű vízi élményt.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – hátramenet 
intuitív lassító elektronikával)

Pehelykönnyű NanoXcel® hajótest és 
fedélzet

Tempomat/No Wake üzemmód

A forradalmi RiDE rendszer teljesen átformálja 
a hajózás élményét, és gyakorlottsági 
szinttől függetlenül mindenkinek megadja a 
magabiztosság érzését. Az előremenethez és a 
gyorsításhoz húzza meg a jobb oldali markolaton 
lévő gázkart, a lassításhoz és a hátramenethez 
pedig a bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

Az áramvonalas hajótest és fedélzet a Yamaha 
egyedülálló, a hagyományos üvegszál-erősítésű 
anyagoknál 25 %-kal könnyebb NanoXcel® 
anyagából készült. A VX Cruiser HO így rendkívül 
agilis kezelhetőséget nyújt optimális üzemanyag-
fogyasztás mellett. A hajótest és a fedélzet 
kialakítása is legmodernebb elveket követi, így 
több helyet és nagyobb stabilitást biztosít, extra 
tárhelyekkel a kényelmesebb utazáshoz.

Találja meg a tökéletes vontatási sebességet és 
hajózzon könnyen a lassú haladást megkövetelő 
zónákban.
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Yacht Blue with Azure Blue
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Az FX egység kiszélesíti 
a hajózási horizontját
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FX Cruiser HO

Silver with Carbon

A nagy lökettérfogatnak köszönhetően a nagy 
teljesítményű 1812 cm3-es motor fantasztikus 
erőt ad le, amit a Hyper-Flow vízsugárszivattyú 3 
lapátos járókereke bizsergető gyorsulássá alakít 
át. Az elektronikus üzemanyag-befecskendezés 
(EFI) akár hagyományos ólommentes üzemanyag 
használatakor is a lehető legegyenletesebb 
teljesítményt biztosítja hatékony, gazdaságos 
működés mellett.

Nagy teljesítményű, 1812 cm3-es motor

Az FX Cruiser HO újabb előrelépés a luxus és a teljesítmény terén. Olyan 
előrelépésekkel, amelyek még élvezetesebbé és feledhetetlenebbé teszik a vízen 
töltött időt.

Érezze az 1812 cm3-es HO erőforrás erejét, és fedezze fel a karcsú kialakítás még 
fordulékonyabb viselkedését. Eközben a forradalmian új RiDE rendszer intuitív 
vezérlést biztosít, a pehelykönnyű NanoXcel hajótest pedig biztos kezelhetőséget 
garantál.

A lenyűgöző képességek sora folytatódik az elektronikus gázadás-vezérlő és 
trim rendszerrel, a hátramenet-vezérlővel és a biztonsági üzemmóddal, amelyek 
a számos további funkcióval együtt (például a kibővített platform, az állítható 
kormányzás, a háromszemélyes túraülés és a felhúzható létra) a túrázás egész 
világát nyitják meg Ön előtt.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – hátramenet 
intuitív lassító elektronikával)

30 százalékkal több tárolóhely a nagyobb 
kalandokhoz

Felhúzható lépcső

A forradalmi RiDE rendszer teljesen átformálja 
a hajózás élményét, és gyakorlottsági 
szinttől függetlenül mindenkinek megadja a 
magabiztosság érzését. Az előremenethez és a 
gyorsításhoz húzza meg a jobb oldali markolaton 
lévő gázkart, a lassításhoz és a hátramenethez 
pedig a bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

Körülbelül 30 százalékkal több tárolóhely 
található az FX modelleinkben, így a kalandok 
tovább tarthatnak és messzebb vihetik. 
Mindenütt ügyesen beépített, praktikus tárolási 
megoldások vannak: nagyon nagy, vízhatlan 
kesztyűtartó, tágas táolórekeszek az ülések alatt, 
az orrban és a tatban.

Ez az FX Cruiser HO egység 2 praktikus 
felhúzható lépcsővel rendelkezik.
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Formaterv kalandjai 
felpörgetésére
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FX SVHO

Black

A lenyűgöző SVHO (Super Vortex High Output) 
motor egyenletes és rugalmas teljesítményt 
nyújt, kiemelkedően hatékony hűtő- és 
levegőbeszívó rendszerekkel rendelkezik, 
és strapabíró alkatrészekből épül fel. A nagy 
Hyper-Flow sugárszivattyú magával ragadó 
gyorsulást biztosít, az elektronikus üzemanyag-
befecskendezés (EFI) pedig egyenletes és 
hatékony teljesítményleadást garantál.

Kompresszoros, 1812 cm3-es motor

Vágjon neki vidáman a dühöngő hullámoknak, vagy fedezze fel a modell 
nyugodtabb, lazább oldalát. Ez a típus a legkényelmesebb, legerősebb 3-üléses 
túragép, amiről valaha is álmodott – ennyi luxus és kényelem még soha sem 
kísérte kalandjait.

A kompresszoros SVHO motor, a könnyű NanoXcel2 hajótest és a látványos 
hajótest tökéletes párost jelent – lenyűgöző erő és stabil, agilis kezelhetőség és 
hihetetlenül kényelmes utazás kombinációja.

Csúcsmodern technológia és innováció – az FX SVHO forradalmi RiDE 
vezérlőrendszerrel, elektromos trimmel és hátramenet-vezérlővel, tempomattal 
és biztonsági móddal rendelkezik.

Az iparág első színes érintőképernyős 
kijelzője

Kényelem, tökéletesen vízelvezetés és 
könnyebb visszaszállás

Multi-Mount tartozékrögzítő rendszer

Az F-N-R fokozatok, a sebesség, a trim és a RiDE 
rendszer állapotának egyértelmű kijelzése, 
diagnosztikai információkkal, valamint az összes 
elektromos rendszer vezérlésévél mind a stílusos 
CONNEXT 4,3 colos színes érintőképernyő 
funkciói. A rendszer teljesen személyre szabható, 
a képernyő színétől és elrendezésétől kezdve a 
vezérelt és megjelenített funkcióig.

A hosszirányban állítható kormánytól a 
háromszemélyes ülésen és a mélyebb és 
szélesebb lépcsőkkel rendelkező nagyméretű 
úszóplatformon át a felmászást segítő kettős 
kapaszkodókig minden az FX modell nagyobb 
mértékű kényelmét hangsúlyozza. Emellett pedig 
az iparágban először a lábtartó vízelvezetést 
kapott.

Szeretné magával vinni kedvenc tartozékait, 
amikor nekivág egy egész napos túrának? A Multi-
Mount rendszer segítségével hangszóróit, GPS 
készülékét, halkeresőjét vagy GoPro készülékét, 
de akár egy pohár kávét is magával vihet, biztosan 
rögzítve az FX látványos hajótestére.
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Útlevél a nagy 
sebességű  
túrázáshoz
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Silver with Torch Red

FX Cruiser SVHO

Azure Blue with Lime Yellow

A lenyűgöző SVHO (Super Vortex High Output) 
motor egyenletes és rugalmas teljesítményt 
nyújt, kiemelkedően hatékony hűtő- és 
levegőbeszívó rendszerekkel rendelkezik, 
és strapabíró alkatrészekből épül fel. A nagy 
Hyper-Flow sugárszivattyú magával ragadó 
gyorsulást biztosít, az elektronikus üzemanyag-
befecskendezés (EFI) pedig egyenletes és 
hatékony teljesítményleadást garantál.

Kompresszoros, 1812 ccm-es motor

A WaveRunner sorozat zászlóshajója, az FX Cruiser SVHO képességei lenyűgözőek. 
Egy kényelmes hosszú távú expressz cirkáló, tele praktikus innovációval, 
színházstílusú Cruiser ülésekkel három személy számára. De amint Ön gázt ad, 
azonnal potens sportmodellé válik, amely mindig készen áll az akcióra.

A kompresszoros SVHO motor, valamint a szuperkönnyű NanoXcel2-ből felépülő 
karcsú hajótest lenyűgöző teljesítményt és stabil, agilis kezelhetőséget biztosít, 
amelyet a forradalmi RiDE™ vezérlőrendszer is elősegít.

Teljesen elektromos vezérlőrendszer tempomattal, háromállású No Wake 
üzemmóddal, elektronikus hátramenettel, TDE-vel (Thrust Directional 
Enhancement Control) – a funkciók listája szinte véget nem érően folytatódik.

Elektronikus vezérlőrendszer a trim 
menet közbeni változtatásához

Vezérlőrendszer Egyedi, könnyen használható biztonsági 
rendszer

A lenyűgöző rendszer a trim helyzetének teljes 
vezérlését biztosítja menet közben is. A bal oldali 
kar két gombjának használatával a trimlapot egy 
egyszerű kattintással a szűk kanyarokhoz való 
pozícióba teheti, majd a kanyar után a trimet 
visszakapcsolva teljes sebességgel lőhet ki. A 
stílusos új CONNEXT színes kijelző pedig lehetővé 
teszi a trim helyzetének tökéletesen leolvasását 
menet közben is.

Jól ismert ‘L-mode’ rendszerünk legújabb 
generációja nem csak a végsebesség előre 
történő beállítását teszi lehetővé, hanem a 
gyorsulási görbéjét is, amely tökéletes segítővé 
teszi úszógumi vagy wakeboard vontatásához. 
Lehetőség van alacsonyabb sebességbeállításra 
a kezdő pilóták számára, a hosszabb utakra pedig 
konstans sebességet lehet beállítani a nagyobb 
hatékonyság érdekében.

Az innovatív rendszerrel nincs különálló 
távirányító, amely miatt aggódni kellene. Csak 
használja a PIN-kódot, és kapcsolja be vagy ki 
a biztonsági és vezérlési módokat a praktikus 
kapcsolóval és a CONNEXT kijelző használatával.
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A víz meghódítása  
még könnyebb  
feladat lett...
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GP1800R HO

Black with Carbon

A kategória legnagyobb űrtartalmával 
rendelkező, négyhengeres, 1,8 literes, nagy 
teljesítményű DOHC motor a folyamatos 
innovációnak és termékfejlesztésnek 
köszönhetően kimondottan kompakt. A 
végeredmény: lenyűgöző teljesítmény, gyorsulás 
és rendkívül nagy nyomaték – maximális 
hatékonyság és gazdaságosság mellett.

Nagy teljesítményű, 1812 ccm-es, 
négyütemű, DOHC, 16 szelepes motor

A GP1800R HO a sportoláshoz és kirándulásokhoz egyaránt ideális. Úgy tervezték, 
hogy maradéktalanul kiaknázza műszaki fejlesztéseinket. Külseje összhangban 
áll a képességeivel: vonalvezetése és színei aggresszívek - de ár-érték aránya 
verhetetlen.

A modell ezúttal még többet kínál – az új, versenyzéshez tervezett szívórendszer 
és fenéklemez kombinációja még tovább javítja a jet-ski mozgékonyságát, 
fordulékonyságát és hullámtörő képességét.

Fedezzen fel olyan izgalmas funkciókat, amelyeket egyébként csak a prémium 
kategóriás modelleknél találhat meg: például a NanoXcel2 hajótestet és 
fedélzetet, valamint a forradalmi RiDE vezérlőrendszert. A teljesen intuitív 
megoldás valódi áttörés, amely minden vezetőt azonnal magabiztossá tesz.

NanoXcel2 hajótest. Maximális ellenálló 
képesség – minimális súly

Versenystílusú ülések – kényelem és 
magabiztos irányítás

Kibővített hátsó rész és vonóhorog

A Yamaha egyedi anyagtechnológiájának 
köszönhetően a NanoXcel2 még a forradalminak 
számító eredeti NanoXcel anyagnál is 18%-
kal könnyebb, azonban megőrizte annak 
merevségét és erejét. Ezáltal a legjobbat hozza 
ki a sportteljesítményre tervezett GP1800R HO 
hajótestből, és szenzációs gyorsulást, magasabb 
csúcssebességet és gazdaságosabb üzemeltetést 
garantál.

Az ergonomikus kialakítású, jól tapadó kétszínű 
anyaggal bevont ülés magas szintű kényelme 
igazi meglepetés lesz, amikor először vezeti a 
GP1800R HO modellt. A deréktámasz biztos 
támaszt nyújt gyorsulás és kanyarodás során. 
Ebből magától értetődően következik a 
magabiztos vezetés. Ez azt jelenti, hogy Ön még 
tovább nyeregben maradhat, vagyis még tovább 
élvezheti a víz nyújtotta élményt.

A kényelmes, háromszemélyes üléssel, a 
kibővített hátsó résszel, a nagyméretű, puha 
bevonattal ellátott fellépővel és az erős, 
praktikus vonóhoroggal felszerelt GP1800R 
HO minden vízisport-rajongó tetszését el 
fogja nyerni. A kényelmes, csúszásálló Hydro-
Turf szőnyegek pedig jó szolgálatot tehetnek 
wakeboardozás, vízisízés vagy a barátokkal közös 
úszás után.
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A fantasztikus  
GP1800R SVHO – a 
teljesítmény csúcsa
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GP1800R SVHO

Azure Blue

Ez a lenyűgöző motor egyenletes és rugalmas 
teljesítményt nyújt, kiemelkedően hatékony hűtő- 
és levegőbeszívó rendszerekkel rendelkezik, 
továbbá strapabíró alkatrészekből épül fel. A 160 
mm-es Hyper-Flow sugárszivattyú felvillanyozó 
gyorsulást biztosít – az elektronikus üzemanyag-
befecskendezés (EFI) pedig egyenletes és 
hatékony teljesítményleadást garantál.

Kompresszoros, nagy teljesítményű, 1812 
ccm-es Super Vortex motor

GP modelljeink a hosszú évek során páratlan hírnévre tettek szert a profi  
versenyzők körében világszerte. Ez az örökség jól látható nagy teljesítményű 
hősünk, a GP 1800R SVHO formájában.

A válasz minden teljesítményőrült imájára: egy vagány megjelenésű, kifi nomult 
és hihetetlenül erős gép szilárd és agilis hajótesttel, valamint olyan innovatív 
funkciókkal, amelyekkel egy vadonatúj kategóriát hoz létre – a sajátját.

A modell ezúttal még többet kínál – a szívórendszer és versenyzéshez tervezett 
fenéklemez kombinációja még tovább javítja a mozgékonyságot, fordulékonyságot 
és hullámtörő képességet.

RiDE rendszer (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – hátramenet 
intuitív lassító elektronikával)

A jól látható sportörökség Elektromos trim és átlátható, stílusos 
műszerek

A forradalmi RiDE rendszer teljesen átformálja 
a hajózás élményét, és gyakorlottsági 
szinttől függetlenül mindenkinek megadja a 
magabiztosság érzését. Az előremenethez és a 
gyorsításhoz húzza meg a jobb oldali markolaton 
lévő gázkart, a lassításhoz és a hátramenethez 
pedig a bal oldali gázkart. Tényleg ilyen egyszerű!

A GP1800R SVHO a játékok és emberek 
vontatását valódi élménnyé változtatja, az 
erős vontatószemnek, egy pár nagy, beépített 
visszapillantónak, a kényelmes Hydro-Turf 
szőnyegeknek és egy lágy bevonattal ellátott 
fellépő platformnak köszönhetően. Sőt, az új 
szívórendszer és a versenyközpontú fenéklemez 
még jobb tapadást biztosít vízen, amely a 
vontatást is könnyebbé és precízebbé teszi.

A bal oldali markolaton található két, egyszerűen 
kezelhető gombbal irányítható elektromos 
trimrendszer biztosítja a trim pozíció folyamatos, 
teljes körű vezérlését. A trimlapot egy 
gombnyomással a szűk kanyarhoz szükséges 
pozícióba fordíthatja, majd a kanyar után 
visszakapcsolva maximális sebességgel lőhet ki. 
A stílusos műszerfal részei a trim, a RiDE rendszer 
és az előremeneti-üres-hátrameneti mód kijelzői.

G
P

18
0

0R
 S

V
H

O

Lime Yellow

19-111_YAM WaveRunner Segment 2020_HU_HU.indd   29 28-01-2020   09:39



 

Egy legenda  
– kizárólag 

versenyzésre!
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SuperJet

White with Blue

A legendás SuperJet modellt nagy teljesítményű, 
kéthengeres, 701 köbcentiméteres Yamaha 
motor hajtja. Két 38 mm-es Mikuni® karburátor 
adagol üzemanyagot ebbe a világelső 
hajtóműbe, mely így a teljes fordulatszám-
tartományban kiváló gázadási reakciót biztosít. 
A hurokkapcsolt égéstér segít az üzemanyag/
levegő keverék egyenletesebb elosztásában a 
jobb égés, teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás 
eléréséhez.

Nagy teljesítményű 2 ütemű motor

A vezető és a legendás gép tökéletes harmóniája. Együtt lüktethet a géppel és a 
vízzel. Így lehet versenyeket nyerni.

A versenyre termett 2 ütemű motor lenyűgöző erejéhez és gyorsulásához 
stílusos, ultrakönnyű hajótest társul. A kimagasló mozgékonyság és irányíthatóság 
a SuperJet védjegye, különleges kialakításának köszönhetően ellenfeleinél 
szűkebben fordul, és mélyebben hatol a vízbe.

Az egyedülállóan ergonomikus felépítésnek, továbbá a rugóval támogatott 
kormányoszlopnak és kormányrúdnak köszönhetően a vezető kényelmes, 
előredőlő helyzetet vehet fel, amely ideális a versenyzéshez. A SuperJet 
felkészült, és Önre vár. De vegye figyelembe, hogy ez a modell kizárólag 
versenypályákon való versenyzésre használható.

Optimalizált szívócsatorna, nyomócső és 
siklólap helyzet

Hyper-Flow sugárszivattyú és beállítható 
kormányfúvóka

Versenyhez kifejlesztett rozsdamentes 
acél szivattyúkerék (impeller)

A dinamikus stabilitás és az egyenes vonalú 
haladás teljesítményének növeléséhez a 
vezetőlemezt hátrább vittük a vízvonal effektív 
meghosszabbítása érdekében. A szivattyú 
pozícióját is hátrább vittük, hogy a működés 
nagyobb hullámok esetén is stabil legyen.

A SuperJet 144 mm-es Hyper-Flow 
sugárszivattyús hajtómű maximalizálja a 
vízáramot a nagy teljesítmény elérése érdekében. 
A SuperJet szivattyú elrendezése kiváló 
teljesítményt és egyenletes gyorsulást biztosít.

A SuperJet rozsdamentes acél hajtókereke a 
versenyzők visszajelzései alapján készült. Ez a 
világhírű, szuperhatékony, nagy teljesítményű 
hajtókerék folyadékmechanikai technológia 
alapján készült a kiváló gyorsulás és sebesség 
megvalósítására.
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A kép veszélyes helyzetben mutatja a jetezőt, ezért sisakot visel. 
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Műszaki adatok

 1 A száraz tömeg és a tárolókapacitás nem tartalmazza a Korlátozott tartozékcsomagot.
* A Yamaha fenntartja a jogot a specifikációk külön értesítés nélküli módosítására. A specifikációk és a mért értékek közelítő jellegűek, és változhatnak.

HAJÓTEST ÉS FEDÉLZET SPECIFIKÁCIÓK
Elérhető színek Fekete azúrkékkel Fekete citromzölddel Citromsárga azúrkékkel Yachtkék citromsárgával

Kapacitás 1–3 személy 1–3 személy 1–3 személy 1–3 személy

Hossz (m) 3,14 3,14 3,14 3,35

Szélesség (m) 1,13 1,13 1,13 1,22

Magasság (m) 1,15 1,15 1,15 1,19

Száraz tömeg (kg) 265 272 245 301

Tanktérfogat (l) 50 50 50 70

Tartalék tanktérfogat (l) - - - -

Teljes tárolókapacitás (l) 29 29 29 93,2

Pehelykönnyű NanoXcel®2 hajótest - - • -

Pehelykönnyű NanoXcel®2 fedélzet •

Pehelykönnyű NanoXcel® hajótest - - - •

Pehelykönnyű NanoXcel® fedélzet •

SMC – Formaöntött elem • • - -

MOTORSPECIFIKÁCIÓK
Lökettérfogat 1049 cm3 1049 cm3 1049 cm3 1049 cm3

Motor típusa 3 hengeres, 4 ütemű, TR-1 Yamaha hajómotor 3 hengeres, 4 ütemű, TR-1 Yamaha hajómotor
3 hengeres, 4 ütemű, TR-1 nagy teljesítményű 

Yamaha hajómotor 
3 hengeres, 4 ütemű, TR-1 nagy teljesítményű 

Yamaha hajómotor 

Szivattyú típusa 144 mm-es nagynyomású 144 mm-es nagynyomású 144 mm-es nagynyomású 155 mm-es nagynyomású 

Ajánlott üzemanyag Normál ólommentes Normál ólommentes Normál ólommentes Normál ólommentes

JELLEMZŐK
RiDETM a Yamahától. - • • •

Hátramenet Mechanikus in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel

Trimrendszer - - - -

Kormányállítás - - - -

Távirányítható biztonsági rendszer/Low-RPM Mode 
funkció

- - - •

Connext érintőképernyő biztonsággal és 
hajtásvezérléssel

- - - -

Tempomat/No Wake üzemmódTM - - - •

Gyors hozzáférés gombok (riasztás némítása/menügör-
getés)

- - - -

Ülés - - - 2 részes

Vízálló tárolórekesz - - - •

Gyors hozzáférésű hátsó tárolórekesz - - - -

Felhúzható lépcső - - - -

Kettős tükrök • • • •

Kesztyűtartó • • • Két pohártartóval

Italtartó a műszerfalon - - - -

Fellépő platform • • • •

Lábtér-víztelenítő - - - -

Korlátozott tartozékcsomag - - - -

Multi-Mount rendszer - - - -

Két színtónusú fedélzeti szőnyeg • • • •

Vonóhorog • • • •

Automatikus fenékszivattyú-rendszer • • • •

EX Sport EX DeLuxe EXR VX DeLuxe
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VX Limited VX Cruiser HO FX Cruiser HO FX SVHO

HAJÓTEST ÉS FEDÉLZET SPECIFIKÁCIÓK
Elérhető színek White Yachtkék azúrkékkel Ezüst szénszálas mintázattal Fekete

Kapacitás 1–3 személy 1–3 személy 1–3 személy 1–3 személy

Hossz (m) 3,35 3,35 3,58 3,58

Szélesség (m) 1,22 1,22 1,27 1,27

Magasság (m) 1,19 1,19 1,23 1,23

Száraz tömeg (kg) 303 348 380 371

Tanktérfogat (l) 70 70 70 70

Tartalék tanktérfogat (l) - - - -

Teljes tárolókapacitás (l) 93,2 93,2 166,7 166,7

Pehelykönnyű NanoXcel®2 hajótest - - - •

Pehelykönnyű NanoXcel®2 fedélzet

Pehelykönnyű NanoXcel® hajótest • • • -

Pehelykönnyű NanoXcel® fedélzet • • • •

SMC – Formaöntött elem - - - -

MOTORSPECIFIKÁCIÓK
Lökettérfogat 1049 cm3 1812 cm3 1812 cm3 1812 cm3

Motor típusa
3 hengeres, 4 ütemű, TR-1 nagy teljesítményű 

Yamaha hajómotor 
4 hengeres, 4 ütemű, 1,8 literes, nagy teljesít-

ményű Yamaha hajómotor 
4 hengeres, 4 ütemű, 1,8 literes, nagy teljesít-

ményű Yamaha hajómotor 
Kompresszoros, 4 hengeres, 4 ütemű, Super 

Vortex nagy teljesítményű Yamaha hajómotor

Szivattyú típusa 155 mm-es nagynyomású 155 mm-es nagynyomású 155 mm-es nagynyomású 160 mm-es nagynyomású 

Ajánlott üzemanyag Normál ólommentes Normál ólommentes Normál ólommentes Prémium ólommentes 

JELLEMZŐK
RiDETM a Yamahától. • • • •

Hátramenet in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel

Trimrendszer - - Elektromos Elektromos

Kormányállítás - - Billentés Billentés 

Távirányítható biztonsági rendszer/Low-RPM Mode 
funkció

• • - -

Connext érintőképernyő biztonsággal és 
hajtásvezérléssel

- - • •

Tempomat/No Wake üzemmódTM • • • •

Gyors hozzáférés gombok (riasztás némítása/menügör-
getés)

- - • •

Ülés Cruiser 2 részes Cruiser 2 részes Cruiser 2 részes 2 részes

Vízálló tárolórekesz • • • •

Gyors hozzáférésű hátsó tárolórekesz - - • •

Felhúzható lépcső - - • (2) -

Kettős tükrök • • • •

Kesztyűtartó Két pohártartóval Két pohártartóval Vízálló Vízálló

Italtartó a műszerfalon - - • •

Fellépő platform • • • (továbbfejlesztett) • (továbbfejlesztett)

Lábtér-víztelenítő - - • •

Korlátozott tartozékcsomag - -

Multi-Mount rendszer - - • 1 alap • 1 alap és italtartó tartozék

Két színtónusú fedélzeti szőnyeg • • Egyéni forma Egyéni forma

Vonóhorog • • • •

Automatikus fenékszivattyú-rendszer • • • •
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Műszaki adatok

 1 A száraz tömeg és a tárolókapacitás nem tartalmazza a Korlátozott tartozékcsomagot.
* A Yamaha fenntartja a jogot a specifikációk külön értesítés nélküli módosítására. A specifikációk és a mért értékek közelítő jellegűek, és változhatnak.

HAJÓTEST ÉS FEDÉLZET SPECIFIKÁCIÓK
Elérhető színek Azúrkék citromsárgával vagy ezüst fáklyavörössel Fekete, szénszálas mintázattal Azúrkék vagy citromsárga Fehér kékkel

Kapacitás 1–3 személy 1–3 személy 1–3 személy 1 személy

Hossz (m) 3,58 3,35 3,35 2,24

Szélesség (m) 1,27 1,22 1,22 0,68

Magasság (m) 1,23 1,19 1,19 0,66

Száraz tömeg (kg) 372 335 349 139

Tanktérfogat (l) 70 70 70 18

Tartalék tanktérfogat (l) - - - 5,5

Teljes tárolókapacitás (l) 166,7 93,2 93,2 -

Pehelykönnyű NanoXcel®2 hajótest • • • -

Pehelykönnyű NanoXcel®2 fedélzet •

Pehelykönnyű NanoXcel® hajótest - - - -

Pehelykönnyű NanoXcel® fedélzet • •

SMC – Formaöntött elem - - - •

MOTORSPECIFIKÁCIÓK
Lökettérfogat 1812 cm3 1812 cm3 1812 cm3 701 cm3

Motor típusa
Kompresszoros, 4 hengeres, 4 ütemű, Super 

Vortex nagy teljesítményű Yamaha hajómotor
4 hengeres, 4 ütemű, 1,8 literes, nagy teljesít-

ményű Yamaha hajómotor 
Kompresszoros, 4 hengeres, 4 ütemű, Super 

Vortex nagy teljesítményű Yamaha hajómotor
2 hengeres, 2 ütemű Yamaha hajómotor

Szivattyú típusa 160 mm-es nagynyomású 155 mm-es nagynyomású 160 mm-es nagynyomású 144 mm 

Ajánlott üzemanyag Prémium ólommentes Normál ólommentes Prémium ólommentes Normál ólommentes

JELLEMZŐK
RiDETM a Yamahától. • • • -

Hátramenet in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel in RiDETM kipörgésgátló rendszerrel -

Trimrendszer Elektromos Elektromos Elektromos -

Kormányállítás Billentés - - -

Távirányítható biztonsági rendszer/Low-RPM Mode 
funkció

- • •(két távirányító) -

Connext érintőképernyő biztonsággal és 
hajtásvezérléssel

• - - -

Tempomat/No Wake üzemmódTM • - - -

Gyors hozzáférés gombok (riasztás némítása/menügör-
getés)

• - - -

Ülés Cruiser 2 részes Verseny ihlette, 2 részes Verseny ihlette, 2 részes -

Vízálló tárolórekesz • • • -

Gyors hozzáférésű hátsó tárolórekesz • - - -

Felhúzható lépcső • (2) - - -

Kettős tükrök • • • -

Kesztyűtartó Vízálló Két pohártartóval Két pohártartóval -

Italtartó a műszerfalon • - - -

Fellépő platform • (továbbfejlesztett) • • -

Lábtér-víztelenítő • - - -

Korlátozott tartozékcsomag

Multi-Mount rendszer • 1 alap és italtartó tartozék - - -

Két színtónusú fedélzeti szőnyeg Egyéni forma Egyéni forma Egyéni forma -

Vonóhorog • • • -

Automatikus fenékszivattyú-rendszer • • • •

FX Cruiser SVHO GP1800R HO GP1800R SVHO SuperJet
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Még élvezetesebb 
szórakozás

A Yamaha márkás sport- és szabadidős 
felszerelésekre, játékokra és tartozékokra 
alkalmazott megközelítése a kezdetektől 
fogva változatlan. Mielőtt bármire is 
rákerülhetne ez a név, bizonyítania kell, 
hogy ugyanolyan jól megtervezett, szívós 
és megbízható, mint a világvezető motoros 
termékeink. Így biztos lehetsz benne, hogy a 
Yamaha legújabb, itt bemutatott ruházati és 
sportfelszereléseket kínáló termékcsaládjait 
rendkívül gondosan választottuk ki, hogy új 
szintre emeljük a szabadidős élményt.
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1 SZEMÉLYES VÖRÖS 
VONTATHATÓ FEKVŐ TUBE 
N18-GMP16-C0-00 

1 SZEMÉLYES KÉK VONTATHATÓ 
FEKVŐ TUBE
N18-GN016-E0-00 

1 SZEMÉLYES VÖRÖS 
VONTATHATÓ ÜLŐ TUBE
N18-GN012-C0-00 

1 SZEMÉLYES KÉK VONTATHATÓ 
ÜLŐ TUBE
N18-GN012-E0-00 

2 SZEMÉLYES VÖRÖS 
VONTATHATÓ FEKVŐ TUBE
N18-GN014-C0-00 

2 SZEMÉLYES KÉK VONTATHATÓ 
FEKVŐ TUBE
N18-GN014-E0-00 

3 SZEMÉLYES VÖRÖS ÜLŐ SIKLÓ
N18-GN015-C0-00 

3 SZEMÉLYES KÉK ÜLŐ SIKLÓ
N18-GN015-E0-00 

2 SZEMÉLYES VÖRÖS 
VONTATHATÓ FOTEL
N18-GN017-C0-00 

2 SZEMÉLYES KÉK VONTATHATÓ 
FOTEL
N18-GN017-E0-00 

VÖRÖS VÍZISÍ
N18-GN018-C0-00 

KÉK VÍZISÍ
N18-GN018-E0-00 

FELFÚJHATÓ ÁLLÓSZÖRF
YMM-H17SU-PP-C3 

FELFÚJHATÓ VÖRÖS FOTEL
N18-GN019-C0-00 

FELFÚJHATÓ KÉK FOTEL
N18-GN019-E0-00 

VÖRÖS VÍZI DESZKA
N18-GN021-C0-00 

KÉK VÍZI DESZKA
N18-GN021-E0-00 

ÖSSZECSOMAGOLHATÓ HÁTIZSÁK
T18-HB00C-01-00 

4 SZEMÉLYES VONTATÓKÖTÉL
N18-GN013-C4-00 

NAGY VÖRÖS SZÁRAZ TÁSKA
T18-HD009-C0-00 

NAGY KÉK SZÁRAZ TÁSKA
T18-HD009-E0-00 

KIS VÖRÖS SZÁRAZ TÁSKA
T18-HD010-C0-00 

KIS KÉK SZÁRAZ TÁSKA
T18-HD010-E0-00 

Úszó kulcstartó
N18-NL003-C5-00 

Felnőttméretű poncsótörülköző
N18-HR313-E0-00 egy méret

VONTATMÁNYOK TARTOZÉKOK
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Kék törölköző
N18-GR012-E0-00 

Szürke törölköző
N18-GR012-F0-00 

Kék fürdőlepedő
N18-HR001-2E-00 

WaveRunner FÉRFI KEZESLÁBAS 
DZSEKI
D18-AL102-B7 0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner FÉRFI RÖVIDSZÁRÚ 
OVERALL
D18-AL103-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner ELÖL ZÁRHATÓ FÉRFI 
MELLÉNY
D18-AJ114-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner NŐI RÖVIDSZÁRÚ 
OVERALL
D18-AL203-B7 0S-0M-0L-1L

WaveRunner ELÖL ZÁRHATÓ NŐI 
MELLÉNY
D18-AJZ14-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner 4 CSATOS 
MENTŐMELLÉNY
D18-AJ314-B7 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner PÓLÓ
B18-GT101-B0 

1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner KAPUCNIS PULÓVER
B18-GT107-B0 

1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner SZÜRKE SAPKA
N18-GH100-F0 

WaveRunner KÉK SAPKA
N18-GH100-E0 

WaveRunner FÉRFI KEZESLÁBAS 
VERSENYZŐ VÍZISPORT-RUHA
D17-AL1E0-E0 0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner VERSENYKESZTYŰ
D17-AN103-E0 1S-0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner VERSENYSZEMÜVEG 
RÓZSASZÍN SZÉLTERELŐVEL
N17-AV004-B7-00 

WaveRunner KAPUCNIS 
VERSENYPULÓVER
K17-AT106-E4 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

TARTOZÉKOK
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Minden Yamaha a legjobbat érdemli

Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú megbízhatóságot és maximális 
teljesítményt nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti Yamaha tartozékokat 
használj. Kiváló minőségű cserealkatrészeink megfelelnek a bevizsgált biztonsági 
szabványoknak, tökéletesen illeszkednek és különösen strapabíróak – így járulnak 
hozzá a nyugalmadhoz.

Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha márkakereskedésben végezteted, 
biztos lehetsz benne, hogy minden karbantartási munkát magasan képzett 
Yamaha szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek és Yamalube termékek 
használatával.

Szakembereink rendszeres képzésben vesznek részt a Yamaha Technical 
Academy-n, ahol a Yamahád gyári állapotának fenntartásához szükséges 
minőségi szaktudással és tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy további 
részletes információért kérj tanácsot Yamaha márkakereskedésedtől, vagy 
látogasd meg weboldalunkat: www.yamaha-motor.hu
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Láthatatlan mérnöki 
munka

Minden Yamahát úgy alkottak meg, hogy 
gazdaságosan, hatékonyan és megbízhatóan 
működjön – s a legjobb módja annak, 
hogy megőrizze Yamahád kiemelkedő 
teljesítményét, valamint meghosszabbítsa 
az alkatrészek élettartamát, ha Yamalube 
termékeket használsz.

A belső égésű motorok éltető eleme az olaj. 
A Yamalube termékcsaládban kétütemű és 
négyütemű járművekhez való szintetikus, 
illetve félszintetikus olajok, továbbá speciális 
ásványi és versenyolajok is megtalálhatók. Ez 
azt jelenti, hogy a Yamalube a legkülönfélébb 
időjárási és használati feltételek esetén is 
biztosítja a megfelelő kenőanyagot.

Emellett ápolási termékek nagy választékát 
is gyártjuk, melyek kifogástalan állapotban 
tartják szemed fényét. Végső soron, ha 
vigyázol a Yamahádra, a Yamahád is vigyázni 
fog rád. Helyi Yamaha márkakereskedőd 
segít, hogy melyik a te Yamahádnak leginkább 
megfelelő Yamalube termék. Vagy látogass el 
weboldalunkra: www.yamaha-motor.hu
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A WAVERUNNER a Yamaha Group bejegyzett EU-védjegye. A jelen brosúrában látható képeket szerzői jogok és egyéb 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védik. Rendkívüli gondossággal készítettük el, és nem tehető közzé, nem 

sokszorosítható és/vagy másolható kereskedelmi céllal a Yamaha Motor Europe N.V. előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül. Az itt bemutatott WaveRunner termékek csak illusztrációk – a tényleges termékek eltérhetnek. A bemutatott 

tartozékok nem az alapfelszereltség részei. Kérjük, kövesd az utasításokat, és tarts be minden vonatkozó törvényt. 
Vezess felelősségteljesen, viselj védőfelszerelést és jóváhagyott mentőmellényt. Mindig a saját képességeidnek 

megfelelően vezess, hagyj megfelelő távolságot és időt a manőverek végrehajtásához, és tartsd tiszteletben a közelben 
tartózkodókat. Ne igyál vezetés közben.

Yamaha Motor Magyarország 

Hungary, Budapest 
Váci út 30 

1132 

email: Yamaha@yamaha-motor.hu 

www.yamaha-motor.hu Kövess bennünket:
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