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RUSH
Zon, zee en spanning. Gemaakt voor op het water. 

Mensen die genieten van de sensatie die het water 
te bieden heeft, of zij nu houden van de watersport 
op een volbloed machine of van rustig varen op 
kalme wateren, beleven hun eigen bijzondere 
momenten aan boord van een Yamaha WaveRunner. 
Simpelweg omdat deze hiervoor gemaakt is. Ga er 
dus voor.

Ervaar de vele manieren waarop je op het water 
kunt genieten met familie en vrienden. De 
WaveRunner modellen zijn gewoon ongeëvenaard. 
En hetzelfde geldt voor hun reputatie: als stille 
machines met krachtige, soepele prestaties en 
ultieme betrouwbaarheid.

De voldoening van het echte avontuur. De verleiding 
van het water. De uitdaging en het plezier van 
het varen met een echte Yamaha WaveRunner. Je 
ontdekt het allemaal, en nog meer, in deze brochure.

Ontdek de sensatie en ga naar 
www.yamaha-marine.nl



 

Ervaar het WaveRunner 
gevoel en je bent verkocht
Geen enkel ander vaartuig kan je het ware 
‘WaveRunner gevoel’ bieden. Waarom? Er 
steekt jaren van ontwikkeling, toewijding 
en technische innovatie in het ontwerp. 
Bovendien is er een hele serie bijzondere 
en toonaangevende modellen beschikbaar. 
Ieder detail op het gebied van techniek en 
vormgeving zorgt ervoor dat je je één voelt 
met de machine, volledig in harmonie met 
het water. Dit maakt het varen met een 
WaveRunner zo anders en gewoonweg uniek.

Kracht op het water
Een soepele, stille en zuinige motor van Yamaha 
vormt het sportieve hart van de WaveRunner. 
De krachtbron is vanaf de basis ontworpen 
voor op het water en dus uitermate geschikt 
om vlekkeloos te presteren in deze zeer 
veeleisende omgeving. Dankzij de allernieuwste 
watersporttechnologie ben je dan ook altijd 
verzekerd van volop vaarplezier.

Innovatie is ons motto
Yamaha is door haar baanbrekende innovaties 
vermaard in de watersportindustrie, en deze 
zijn werkelijk adembenemend. Van onze 
innovatieve en geavanceerde TR-1 motoren tot 
het revolutionaire en exclusieve RiDE® systeem 
met intuïtieve bediening. Van het gemak van 
de elektrische trim tot het gebruik van het 
nieuwste superlichte en toch supersterke 
NanoXcel2® rompmateriaal. Bij Yamaha is 
innovatie ons motto.

Ga voor meer informatie naar  
www.yamaha-marine.nl

The Yamaha Difference.



 

Dit alles-in-één controlesysteem integreert de 
entertainmentfuncties, de bedieningsfuncties en de 
essentiële systeeminformatie van de WaveRunner 
volledig op een duidelijk, beknopt kleurendisplay op 
het dashboard.

Een ongekend gevoel van vertrouwen voor elke 
bestuurder op ieder niveau. Vooruit en accelereren 
via de gashendel op de rechterhandgreep en vaart 
minderen of achteruit varen via de hendel op de 
linkerhandgreep. Zo eenvoudig kan het zijn!

Met de twee gemakkelijke knoppen bij de 
linkerhandgreep biedt het opmerkelijke 
elektronische trimsysteem volledige controle tijdens 
het varen. Klik gewoon op de trim knop wanneer 
je een scherpe bocht maakt en schakel vervolgens 
deze weer uit om er met volle snelheid vandoor te 
gaan.

Dit unieke systeem heeft ‘intelligente’ kenmerken: 
Cruise Assist om snelheden in te stellen en vast te 
houden, No Wake Mode om te varen door gebieden 
waar een lage snelheid geldt, en Reverse Traction 
Control om overtoeren bij achteruitvaren te 
voorkomen.

De romp en het dek van NanoXcel® zijn licht en 
sterk dankzij de gepatenteerde nanotechnologie 
die voor een ongelooflijk sterke intermoleculaire 
binding zorgt. Het gebruik van NanoXcel® leidt 
tot een gewichtsbesparing van maar liefst 25% ten 
opzichte van conventionele materialen.

NanoXcel2® is 18% lichter dan het oorspronkelijke 
NanoXcel®, maar behoud stijfheid en sterkheid. 
Het maakt de romp van bijvoorbeeld de FX Cruiser 
SVHO® nog eens 21 kg lichter. Resultaat hiervan is 
een snellere acceleratie, een hogere topsnelheid en 
een aanzienlijk lager brandstofverbruik.

Een voordeel dat helpt bij het perfect afstemmen 
van de machine op jouw eigen vaarstijl. Sommige 
WaveRunner modellen hebben telescopische 
verstellingen, andere hebben een speciaal 
stuursysteem in vier standen instelbaar als extra 
luxe toevoeging.

Praktische, zorgvuldig ontworpen opbergruimte 
wordt gewaardeerd door de bestuurder. 
Daarom zijn de meeste WaveRunner modellen 
voorzien van ruime, afsluitbare, waterbestendige 
compartimenten. Ideaal om jouw spullen droog te 
bewaren.

Connext
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Deze zuinige, milieuvriendelijke 1.812 cc 
DOHC viertaktmotor van Yamaha is de motor 
met de grootste cilinderinhoud ooit in een 
productievaartuig en staat bekend om zijn 
uitmuntende prestaties en betrouwbaarheid. Deze 
motor drijft de GP1800R HO en VX Cruiser® HO aan.

Deze driecilinder 1.049 cc motor levert 13% meer 
vermogen dan onze originele MR-1 motor en is een 
ongelooflijke 40% kleiner en 20% lichter, en mede 
hierdoor bereik je hogere topsnelheden en snelle 
acceleratietijden. Een speciale High Output-versie 
drijft de VX Cruiser®aan.

Beluister nu muziek en entertainment met een 
volledig geïntegreerd, af fabriek geïnstalleerd 
Bluetooth-systeem. De luidsprekers zijn ideaal 
geplaatst bij de voetruimten en worden bediend 
via een gemakkelijk toegankelijk paneel of touch 
screen.

Hou je favoriete gadgets en navigatieapparatuur 
volledig opgeladen terwijl je onderweg bent met 
deze gemakkelijk toegankelijke 12-volt en USB-
oplaadaansluitingen in het dashboardkastje.

De uitstekende SVHO versie met supercharger 
van de 1.812 cc motor in onze topmodellen is net 
zo soepel en betrouwbaar, maar levert 20% meer 
vermogen! Ontdek deze krachtbron in alle FX 
SVHO® modellen en de GP1800.

High Output (HO) 1.812 cc motor

Lichtgewicht TR-1 motor

Audio Opladen aan boord De Super Vortex HO-motor



 



 

 
GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet

FX Cruiser 
SVHO VX Cruiser HO JetBlaster

The Yamaha Difference

RiDE® is revolutionair      

Elektrisch trimmen is zo gemakkelijk!
     

Elektronische gasklepregeling    

NanoXcel® - licht en sterk       

NanoXcel2® - nog lichter en sterker      

Verstelbare stuurkolom       

Opbergruimte 107 L 107 L  168 L 113 L 29 L

Connext       

Audio       
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Opladen aan boord
      

De Super Vortex HO-motor       

High Output (HO) 1.812 cc motor       

Lichtgewicht TR-1 motor      

Sommige functies zijn niet van toepassing op alle motoren. Controleer dit bij de lokale Yamaha Marine dealer.

 = standaard     = optioneel



 



 



 

PERFORM
Domineer de golven.

Een verbluffende line-up van onze meest 
hoogwaardige race-machines, voor iedereen 
die is op zoek is naar een adrenalinestoot 
van het varen op de allerhoogste snelheden 
of het verkennen van grenzen op het water. 
Voor degenen die de grenzen opzoeken - of 

het nu gaat om wedstrijden of puur plezier, 
staat ons Sport-assortiment gelijk aan 
“extreem”.

Ons race-DNA is een pijler van het 
merk Yamaha. We willen garanderen 

dat de opwindende ervaring die onze 
raceproducten leveren door iedereen wordt 
gevoeld. We injecteren adrenaline, precisie 
en techniek in steeds meer modellen die 
beschikbaar zijn voor het grote publiek.



 

Compromisloze 
prestaties.



 

De indrukwekkende, op de racesport geïnspireerde GP1800R SVHO gaat verder 
dan de definitie van extreem dankzij de ultra-krachtige viercilinder 1,8 liter 
SVHO-motor met supercharger. De lichtgewicht romp en het slanke ontwerp in 
combinatie met de precisie in de bochten maken dit een pure adrenaline machine 
die klaar is om de golven als geen ander te doorklieven.

Als vlaggenschip van de GP-familie is de GP1800R SVHO een toonaangevend 
model dankzij een reeks technische innovaties die van het varen een regelrechte 
krachtsexplosie maken. Deze erft ook de typische Yamaha-kenmerken zoals de 
nieuwe lichtgewicht NanoXcel2®-romp en dek - en ons revolutionaire RiDE®-
regelsysteem.

Onze aandacht voor details gaat zelfs nog verder: inlaat aan de bovenzijde met 
racedesign, stavlak dat de besturing, het bochtenwerk en bevestiging bij zwaar 
weer verbetert, een lager centraal zwaartepunt, nieuwe ergonomische zitting- en 
stuurontwerpen - dit alles voor een superieure controle.

Lichtgewicht romp en body voor 
topprestaties
NanoXcel2® is een indrukwekkende 18% 
lichter dan onze revolutionaire NanoXcel®, 
maar met behoud van stijfheid en sterkte. Dit 
alles mogelijk gemaakt door Yamaha’s unieke 
materiaaltechnologie. Het maximaliseert de 
opwindende prestaties van de beide nieuwe 
GP1800R-modellen en helpt met het leveren 
van een sensationele acceleratie, nog strakker 
bochtenwerk en meer stabiliteit bij hoge 
snelheden.

Automatische trimfunctie
Dit exclusieve, toonaangevende systeem biedt 
een volledig automatische trimfunctie, die 
onafhankelijk van de efficiënte elektronische 
trimbediening op het stuur werkt. Indien 
ingeschakeld, vermindert de Cornering Control 
automatisch de trim bij het afremmen voor 
scherpe bochten - Launch Control vermindert de 
trim om te voorkomen dat de boeg stijgt bij een 
snelle acceleratie.

Op de racesport geïnspireerd 
pompontwerp
De pomp, impeller en inlaat, die zowel de 
acceleratie als de besturing verbeteren, zijn 
geïntroduceerd als gevolg van de uitstekende 
race-resultaten. De extra grip die het op het 
water geeft, zorgt voor een nog snellere 
en nauwkeurigere besturing onder alle 
omstandigheden.

Op de racesport geïnspireerde ergonomie
De balans en stabiliteit van de GP1800 zijn 
verbeterd door het zwaartepunt te verlagen 
en in het midden te plaatsen, samen met het 
gebruik van een smaller ontwerp voor zowel de 
zitting als voor het volledig verstelbare stuur met 
racedesign. Gecombineerd met de ergonomische 
zithouding en diepere beenruimte is het resultaat 
een verbluffend nieuw niveau van controle voor 
de watersporter.
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Gebouwd om te 
bedwingen.



 

De nieuwe GP1800R HO is een echte sportmachine die gebouwd is om te 
bedwingen - van zijn ultralichte body tot de unieke Auto-Trim die je over de 
golven in de bochten laat driften, alles is gemaakt voor opwindende, adrenaline 
opwekkende acties.

Het vermogen en de acceleratie worden geleverd door onze nieuwste High 
Output 1,8 liter viertaktmotor - de grootste in de branche - in combinatie met vele 
andere innovatieve functies, zoals een inlaat aan de bovenzijde en een stavlak met 
racedesign die de acceleratie, het bochtenwerk en de bevestiging bij heftig water 
vereenvoudigen.

De opnieuw ontworpen zitting, de vorm van het stuur en de zitpositie, de diepere 
beenruimten en het lagere, meer centrale zwaartepunt in de ultralichte body, 
zorgen voor een ware sprong voorwaarts in besturing en controle. Het nieuwe 
Auto-Trim-systeem, met geautomatiseerde start- en bochtcontrole, tilt de 
GP1800R HO naar een hoger niveau.

Lichtgewicht romp en body voor 
topprestaties
NanoXcel2® is een indrukwekkende 18% 
lichter dan onze revolutionaire NanoXcel®, 
maar met behoud van stijfheid en sterkte. Dit 
alles mogelijk gemaakt door Yamaha’s unieke 
materiaaltechnologie. Het maximaliseert de 
opwindende prestaties van de nieuwe GP1800R 
HO en helpt hem zijn sensationele acceleratie, 
nog strakker bochtenwerk - en meer stabiliteit bij 
hoge snelheid te leveren.

Auto-Trim-functie met Cornering & 
Launch Control
Dit exclusieve, toonaangevende systeem biedt 
een volledig automatische trimfunctie, die 
onafhankelijk van de efficiënte elektronische 
trimbediening op het stuur werkt. Indien 
ingeschakeld, vermindert de Cornering Control 
automatisch de trim bij het afremmen voor 
scherpe bochten - Launch Control vermindert de 
trim om te voorkomen dat de boeg stijgt bij een 
snelle acceleratie.

Op de racesport geïnspireerd 
pompontwerp en inlaat
De pomp, impeller en inlaat, die zowel de 
acceleratie als de besturing verbeteren, zijn 
geïntroduceerd als gevolg van de uitstekende 
race-resultaten. De extra grip die het op het 
water geeft, zorgt voor een nog snellere 
en nauwkeurigere besturing onder alle 
omstandigheden.

Op de racesport geïnspireerde ergonomie
De balans en stabiliteit van de GP zijn verbeterd 
door het zwaartepunt te verlagen en in het 
midden te plaatsen, samen met het gebruik 
van een smaller ontwerp voor zowel de zitting 
als voor het volledig verstelbare stuur met 
racedesign. Gecombineerd met de ergonomische 
zithouding en diepere beenruimte is het resultaat 
een verbluffend nieuw niveau van controle voor 
de watersporter.
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Go Super.



 

Een nieuwe adrenaline machine is geboren vanuit ons race-DNA. Niet langer 
beperkt tot professionals, brengt het de spanning van wedstrijdprestaties naar 
alle watersporters. Bereid je voor om op te staan en de golven te domineren!

Met zijn pompende driecilinder viertaktmotor levert de slanke en ultralichte 
SuperJet een krachtige combinatie van razendsnelle acceleratie op de supersnelle 
rechte stukken, terwijl je met zijn wendbaarheid, manoeuvreerbaarheid en 
controle bochten kan aansnijden als nooit tevoren.

De bredere romp en de ‘L-modus’ zijn opnieuw ontworpen om het leren te 
vergemakkelijken en de sensatie van rechtopstaand varen dichter bij iedereen te 
brengen. Het brede scala aan instelbare functies zal beginnende en recreatieve 
watersporters in hun comfortzone plaatsen en hen voorbereiden om moeiteloos 
te genieten van een nieuw type varen.

Krachtige viertakt TR-1 motor
De nieuwe SuperJet wordt aangedreven door een 
krachtige, driecilinder, 1.049 cc viertakt Yamaha 
TR-1 motor die een opwindend koppel levert over 
het hele toerenbereik voor een verbluffende 
acceleratie.

Speciale ‘L’ (leer) modus 
De speciale elektronische ‘L’-modus is een 
grote hulp voor minder ervaren of beginnende 
watersporters. Hij helpt om het vermogen en 
de gevoeligheid van de SuperJet te beperken. 
Wanneer de watersporter meer zelfvertrouwen 
heeft, kan het volledige vermogen en het 
dynamische potentieel van de machine 
gemakkelijk worden vrijgegeven.

Nieuwe bredere lichtgewicht romp 
Het nieuwe rompontwerp, met zijn bredere 
voorkant, behoudt alle wendbaarheid en 
balans van de originele SuperJet, maar met 
meer stabiliteit, waardoor het perfecte 
platform ontstaat voor zowel recreatief als 
wedstrijdgebruik.

Compact en gemakkelijk te vervoeren
Transport is moeiteloos aangezien de SuperJet 
compact en licht genoeg is om in een busje te 
passen en gemakkelijk in en uit het water te halen 
is. Natuurlijk is het ook ideaal voor in de garage of 
op het dek van een groter jacht.
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SHARE
Houd van het comfort, ervaar de spanning.

Als je graag “het beste van twee werelden” 
wilt ervaren en je het plezier op de golven 
wilt delen, dan is ons Cruising-assortiment 
speciaal voor jou gemaakt.

Een stillere en meer ontspannen benadering 
betekent niet dat je de opwindende 

prestaties hoeft te missen die de kern 
vormen van elke Yamaha WaveRunner!

Hoewel deze kenmerkende VX- en FX-
modellen zijn voorzien van praktische 
en luxueuze functies voor het cruisen 
langs de kust en het verkennen van de 

binnenwateren, neemt de minste druk 
op het gaspedaal (waarschuw eerst de 
passagier!) je mee naar een andere wereld 
van opwindend, wind-in-het-haar genieten, 
dat is het kenmerk van WaveRunner.



 

Jouw pas voor 
supercharged cruisen.



12v

 

De allround topkwaliteit van de krachtige FX Cruiser SVHO is opmerkelijk. Het is 
een comfortabele Cruiser voor lange afstanden, vol met de handige innovaties, 
zoals de ‘theater-stijl’ driepersoonszitting - maar draai de gashendel open en deze 
indrukwekkende sportmachine is klaar voor extreme actie.

De SVHO-motor met supercharger werkt prachtig samen met de slanke bodyvorm 
en lichtgewicht romp om geweldige prestaties te leveren met een stabiel, 
wendbaar vaargedrag. Allemaal aangevuld met ons revolutionaire en intuïtief te 
gebruiken RiDE®-regelsysteem.

De ultramoderne volledig elektronische besturingssystemen maken de FX Cruiser 
SVHO ook in dit belangrijke opzicht toonaangevend, met functies als Cruise Assist, 
No-Wake modus met 3 standen, elektronische achteruit en TDE (Thrust Directional 
Enhancement Control).

DOHC, 16V 1.812 cc motor met 
supercharger
Deze verbazingwekkende SVHO® (Super 
Vortex High Output) motor kenmerkt zich door 
een soepele en flexibele vermogensopbouw 
en is uitgerust met uiterst efficiënte koel- en 
luchtinlaatsystemen en een sterke inwendige 
motorconstructie. De grote Hyper-Flow-
jetpomp zet deze kracht om in een verbluffende 
acceleratie en de elektronische brandstofinjectie 
(EFI) zorgt voor een soepele en efficiënte 
vermogensafgifte.

Aandrijvingsregelsysteem
De nieuwste generatie van ons bekende ‘L-modus’ 
systeem laat je niet alleen een topsnelheid vooraf 
instellen, maar ook de mate van acceleratie. 
Hierdoor heb je de perfecte partner, of je nu 
funtubes of wakeboards meesleept. Voor de 
onervaren watersporters is het ook mogelijk 
om lagere snelheden vast te zetten - of stel een 
vaste snelheid in voor langere tochten voor een 
maximale zuinigheid.

Elektronische besturing - een ware 
vaarrevolutie
Ons geavanceerde elektronische 
besturingssysteem zal je verrassen met zijn 
‘intelligente’ kenmerken. Gebruik de Cruise-
Assist om exacte snelheden in te stellen en te 
behouden, de 3-posities van de No Wake Mode 
om te varen door gebieden waar een lage 
snelheid geldt - de elektronische achteruit-assist 
en TDE (Thrust Directional Enhancement) voor 
varen bij zeer lage snelheden en aanmeren

Aerodynamische vorm
De perfect gevormde romp van dit FX-model 
snijdt door het water en zorgt voor stabiliteit 
tijdens elke tocht op het water. Zeer licht, maar 
toch sterk en stijf. Dit zorgt ervoor dat deze 
vaartuigen geweldig kunnen presteren op het 
water: snelle acceleratie, hogere topsnelheid, 
zuiniger en een nog comfortabelere ervaring.
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Naar een hoger niveau.
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De nieuwe VX Cruiser HO is de allerbeste van de VX-reeks met de krachtigste 
motor van de familie. 4 cilinders en 1,8 liter high output vermogen voor de puurste 
opwinding worden gecombineerd met uitzonderlijke luxe voor diegenen die geen 
compromissen willen sluiten

Veel factoren hebben er toe bijgedragen dat de VX-modellen onze meest gewilde 
vaartuigen zijn geworden, maar het is hun daadwerkelijke veelzijdigheid die zo’n 
trouwe aanhang heeft gekregen, met een indrukwekkend prestatierepertoire 
dat je van de adrenalineopwekkende opwinding van de watersport naar de 
ontspannende wereld van het cruisen op waterwegen kan brengen.

De nieuwe VX Cruiser HO is echt de meest opvallende premium waterscooter 
in dit segment, met een krachtige mix van opwinding, precieze besturing, 
vaarcomfort en een uitgesproken stijl. Voor het ultieme cruisen ga je voor de VX 
Cruiser HO.

4,3 inch multifunctioneel kleurendisplay 
met snelle toegang
Een van zijn vele talenten is het duidelijke en 
goed leesbare display, dat je helpt om alle 
systemen aan boord te bedienen en te monitoren 
met behulp van de sneltoetsen naast het stuur. 
Je kan hier ook de limieten voor de topsnelheid 
en acceleratie invoeren - evenals de via PIN-code-
geactiveerde leer- en beveiligingsinstellingen. We 
zetten de nieuwste technologie voor je aan het 
werk!

RiDE® (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics) systeem
Het revolutionaire RiDE-systeem zorgt voor een 
geheel nieuwe beleving en vergroot in hoge mate 
het zelfvertrouwen van elke watersporter op elk 
niveau. Vooruit en accelereren via de gashendel 
op de rechter handgreep, vaart minderen of 
achteruit via de hendel op de linker handgreep. 
En dankzij de extra Reverse Traction Control is 
het echt zo eenvoudig!

Het integrale audiosysteem brengt je 
muziek op het water*
De VX Cruiser HO heeft nog een bijzonder talent: 
er kan een concertzaal van worden gemaakt, 
dankzij het volledig geïntegreerde, in de fabriek 
geïnstalleerde Bluetooth-geluidssysteem. De 
luidsprekers zijn ideaal gepositioneerd in de 
beenruimten en worden bediend vanaf een 
gemakkelijk toegankelijk paneel naast het stuur. 
Een laagspanningsregelaar is aangebracht om 
de accu te beschermen. *Alleen op bepaalde 
modellen

Comfortabeler zittingontwerp en beter 
vaargedrag
Zowel de supercomfortabele 3-persoons 
cruiserzitting als het stuur van de VX zijn 
nieuwe, smallere ontwerpen die een uitstekende 
ergonomische zit- en vaarpositie bieden. Samen 
met de diepere, bredere beenruimten en de 
nieuw ontworpen handgrepen geeft dit (vooral 
voor de kleinere watersporter) een geweldige 
controle over de besturing.

Beschikbaarheid van bepaalde kleuren kan beperkt zijn in bepaalde regios. Neem contact op met je lokale Yamaha Waverunner dealer voor meer informatie.

Cyan

Black

V
X

 C
ru

is
er

 H
O

VX Cruiser HO



 



 

ENJOY
“Geen gedoe”, plezier voor iedereen. 

Ontdek ons Recreation segment! De nieuwe 
JetBlaster brengt het ongeëvenaarde plezier 
van een sportieve WaveRunner binnen het 
bereik van een breder publiek dan ooit 
tevoren. 

Krachtig. Behendig. Betrouwbaar. En heel 
veel plezier. 

Hoewel hij veel van de exclusieve 
en geavanceerde functies van 
onze topmodellen biedt, heeft de 
verbazingwekkende veelzijdigheid - en 
toegankelijkheid - van de JetBlaster een 
doorslaand succes gemaakt en een ware 
openbaring voor de waterscooterindustrie 
over de hele wereld.



 

Maak je hoofd leeg.



 

De JetBlaster® is puur persoonlijk plezier. Met een op graffiti geïnspireerde 
styling, een motor van topkwaliteit en een geweldige verhouding tussen 
vermogen en gewicht, zijn adrenalinezoekers verzekerd van opwindende 
wendbaarheid en gebruiksvriendelijke bediening om snel de golven te bedwingen.

Onze nieuwe JetBlaster® is klaar voor plezierig en opwindend varen, met 
voetblokken waarmee je trucs, flicks en stunts vrijwel onmiddellijk onder de knie 
krijgt; een stuur dat speciaal is gemaakt voor indrukwekkende manoeuvres, en een 
nieuwe, verbeterde elektrische trim voor eenvoudige bediening en onmiddellijke 
voldoening.

De hoogwaardige romp en het dek van de JetBlaster zijn gemaakt van 
NanoXcel2®, waardoor ze sterk en lichtgewicht zijn. Combineer dit met een 
TR-1® krachtige motor en je bent verzekerd van spanning en sensatie, dankzij de 
verhouding tussen vermogen en gewicht.

Een moderne klassieker
Je krijgt een moderne klassieker, met de 
historische Yamaha-styling, een onderscheidend 
en gedurfd ontwerp, geavanceerde techniek 
en compromisloze bouwkwaliteit. Zoals de 
JetBlaster® eruitziet, vaart die ook.

Geheel nieuwe stuur en voetblokken
Door de vorm van het stuur van de JetBlaster 
voelt dat stuur comfortabel aan en biedt het 
intuïtieve ondersteuning voor een unieke 
vaarstijl. Met die voetblokken kun je je gewicht 
gemakkelijk aanpassen, waardoor je nog speelser 
freestyle kunt cruisen.

Lichtgewicht romp en body voor 
topprestaties
NanoXcel2® is een indrukwekkende 18% 
lichter dan onze revolutionaire NanoXcel®, 
maar met behoud van stijfheid en sterkte. Dit 
alles mogelijk gemaakt door Yamaha’s unieke 
materiaaltechnologie. Dit materiaal zorgt voor 
de opwindende prestaties van beide nieuwe 
JetBlasters, waardoor de acceleratie subliem is en 
bochten nog scherper kunnen worden genomen.

TR-1® High Output 1.049 cc 
driecilindermotor
De JetBlaster® wordt aangedreven door onze 
innovatieve driecilindermotor, de 1.049 cc High 
Output TR-1. Deze opmerkelijk compacte en 
lichte krachtbron bruist van energie en biedt 
een flitsende acceleratie en geweldige kracht 
op topsnelheid, plus een laag brandstofverbruik 
en betrouwbare prestaties. Een geweldige 
verhouding tussen vermogen en gewicht 
betekent zeer snel en wendbaar varen.
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet FX Cruiser SVHO

Motor

Motortype
Supercharged 4-cilinder, Super Vortex High 

Output, 4-takt
4-takt, 4-cilinder, 1.8 Liter High Output 3-cilinder, TR-1 High Output, 4-takt

Supercharged 4-cilinder, Super Vortex High 
Output

Smeersysteem Wet sump Wet sump n.v.t. Wet sump

Compressor Ja Nee n.v.t. Ja

Cilinderinhoud 1.812 cc 1.812cc 1.049 cc 1.812 cc

Boring x slag 86 mm × 78 mm 86 mm × 78 mm n.v.t. 86 mm × 78 mm

Compressieverhouding 8.5 : 1 11.0 : 1 n.v.t. 8.5 : 1

Type pomp 160 mm Axial Flow 155 mm Axial Flow 144 mm Axial Flow 160 mm Axial Flow

Brandstof Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine

Brandstofsysteem Elektronische brandstofinjectie Elektronische brandstofinjectie n.v.t. Elektronische brandstofinjectie

Inh. brandstoftank 70 liter 70 liter 19 liter 70 liter

Olie hoeveelheid 5,3 liter 5,3 liter n.v.t. 5,3 liter

Afmetingen
Lengte 3,35 m 3,35 m 2,43 m 3,58 m

Breedte 1,24 m 1,24 m 0,76 m 1,27 m

Hoogte 1,2 m 1,2 m 0,79 m 1,23 m

Gewicht droog 342 kg 325 kg 170 kg 390 kg

Functies
Opbergcapaciteit 107,6 liter 107,6 liter n.v.t. 168,3 liter

Draagvermogen (personen) 1-3 personen 1-3 personen 1 persoon 1-3 personen

Zitplaatsen Op racen geïnspireerd 2-delige zitting Op racen geïnspireerd 2-delig n.v.t. Cruiser 2-delig



VX Cruiser HO JetBlaster

Motor
Motortype 4-takt, 4-cilinder, 1.8 Liter High Output 3-cilinder, TR-1 High Output, 4-takt

Smeersysteem Wet sump Dry sump

Compressor Nee Nee

Cilinderinhoud 1.812 cc 1.049 cc

Boring x slag 86 mm × 78 mm 82 mm × 66,2 mm

Compressieverhouding 11.0 : 1 11.0 : 1

Type pomp 155 mm Axial Flow 144 mm Axial Flow

Brandstof Loodvrije benzine Loodvrije benzine

Brandstofsysteem Elektronische brandstofinjectie Elektronische brandstofinjectie

Inh. brandstoftank 70 liter 50 liter

Olie hoeveelheid 5,3 liter 3,5 liter

Afmetingen
Lengte 3,37 m 3,14 m

Breedte 1,24 m 1,13 m

Hoogte 1,2 m 1,15 m

Gewicht droog 352 kg 249 kg

Functies
Opbergcapaciteit 113,9 liter 29 liter

Draagvermogen (personen) 1-3 personen 1-3 personen

Zitplaatsen Cruiser 2-delig Uit één stuk



 



 

Kando Shorty Wetsuit
D16-LW001-B6-0L

Kando Shorty Wetsuit
D16-LW002-B4-0S

Yamaha Kando long John wetsuit Kando Fullsuit
D16-LW011-B6-0L

Marine WR Racing full wetsuit
D17-AL1E0-E0-0M

Marine Kando full wetsuit
D17-KN021-B6-0M

Reddingsvest voor dames
D18-AJZ14-B7-0S

Neoprene



 

Elke Yamaha verdient het beste

Wij raden het gebruik van originele Yamaha onderdelen aan om te verzekeren 
dat jouw Yamaha optimale prestaties levert in combinatie met betrouwbaarheid 
op lange termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van hoogstaande kwaliteit en 
voldoen aan onze strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha onderdelen 
passen perfect en zijn zeer slijtvast, zodat jouw gemoedsrust is verzekerd.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door een officiële Yamaha-dealer laat 
uitvoeren, weet je zeker dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 
ervaren Yamaha monteurs die originele onderdelen en Yamalube® producten 
gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste 
middelen om jou de allerbeste service voor en het allerbeste advies te kunnen 
geven over jouw Yamaha product. Raadpleeg voor meer informatie de Yamaha-
dealer bij jou in de buurt of bezoek onze website:  

www.yamaha-marine.nl



  

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van jouw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de 
verbrandingsmotor, en het Yamalube® 
assortiment omvat volledig en 
semisynthetische oliën voor twee- en 
viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee jij jouw 
WaveRunner in topconditie houdt. Als jij 
voor jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha 
tenslotte voor jou. Jouw plaatselijke Yamaha-
dealer kan jou adviseren over het beste 
Yamalube® product voor jouw Yamaha 
WaveRunner. Of bezoek onze website: 

www.yamalube.nl
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www.yamaha-marine.nl Yamaha Motor Europe,
branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Nederland

Telefoon: 020 2065138
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Wij moeten het gebruik van een groot VERMOGEN altijd koppelen aan VERANTWOORDELIJKHEID. Alleen 

op die manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan de watersport. Je dient ook 
te  beseffen dat jouw Yamaha WaveRunner eigenlijk een boot is. Leer en volg dus de regels die gelden op zee en op de 

waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en leef de lokale wetten en voorschriften na die in elke regio erg verschillend 
kunnen zijn. Op de foto’s in deze brochure zijn vaartuigen afgebeeld die door professionals worden bestuurd. Deze foto’s 

houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees 
alle instructiematerialen grondig door voor u gaat varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een 

zwemvest. VAREN EN ALCOHOL GAAN NIET SAMEN.

Volg ons op:

Dealer


