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RUSH
Sol, mar e adrenalina. Basta adicionar água. 

Quem adora a emoção de estar na água, 
desfrutando da adrenalina de conduzir uma 
máquina desportiva de competição ou em 
velocidade de cruzeiro por águas serenas, 
onde a natureza pode ser contemplada em 
todo o seu esplendor, vai certamente viver os 
seus próprios momentos especiais a bordo 
de uma WaveRunner. 

Porque foi simplesmente feita para a água. 
Assim, basta adicionar alguma.
Como passaporte mágico para os prazeres 
que se podem ter na água com amigos 
e família, não tem rival. Tal como a sua 
reputação global de extrema fiabilidade e 
performance poderosa, suave e silenciosa.

A satisfação da pura aventura. A sedução da 
água. O desafio e a diversão de pilotar uma 
WaveRunner genuína. Vai descobrir tudo isto 
e muito mais nestas páginas.

Para explorar a emoção, visite 
www.yamaha-motor.pt



 

Sentir é desejar
Nenhuma outra moto de água consegue 
proporcionar-lhe aquela “sensação de 
WaveRunner” tão especial. Porquê? Porque 
foram precisos anos de desenvolvimento e 
dedicação à inovação técnica para a criar e 
para lhe apresentar a nossa notável linha de 
modelos líderes do segmento. Cada pormenor 
tecnológico e de estilo contribui para que se 
sinta unido à máquina e em harmonia com 
a água. Tudo isto transforma a condução 
de uma WaveRunner numa experiência 
totalmente diferente e única.

Potência sobre a água
No coração de elevada performance da sua 
WaveRunner está um motor suave, silencioso 
e económico da Yamaha. Criado de raiz 
exclusivamente para a água, foi concebido 
para ter uma performance irrepreensível 
neste ambiente tão exigente e empregar as 
tecnologias náuticas mais recentes. Tudo para 
lhe proporcionar prazer e diversão.

A inovação é a nossa arte
A Yamaha é conhecida na indústria dos 
veículos aquáticos por ter sido pioneira 
em muitos avanços importantes, mas as 
nossas inovações técnicas são simplesmente 
espantosas. Desde os inovadores motores 
TR-1 mais recentes até ao revolucionário e 
exclusivo sistema RiDE® com o seu controlo 
intuitivo. Desde a comodidade do trim 
eletrónico até ao material NanoXcel2 do casco 
extremamente leve e resistente. Na Yamaha, a 
inovação é pura arte.

Descubra muito mais em  
www.yamaha-motor.pt

A diferença Yamaha



 

Um novo nível de confiança para pilotos de qualquer 
nível. Basta puxar o manípulo do acelerador do 
punho direito para se deslocar para a frente e 
acelerar, ou puxar o manípulo do punho esquerdo 
para abrandar ou conduzir em marcha à ré. É tão 
simples como isso!

O extraordinário sistema de trim eletrónico com 
2 botões simples no punho esquerdo oferece 
controlo total e imediato. Basta um clique no trim 
para fazer uma curva apertada e depois desativar o 
trim para seguir em frente à velocidade máxima.

Este sistema único possui caraterísticas 
“inteligentes”: Cruise-Assist (auxiliar de velocidade 
de cruzeiro) para definir e manter velocidades, Modo 
No Wake para ajudar a navegar nas áreas de baixa 
velocidade e Reverse Traction Control (controlo 
de tração em marcha à ré) para evitar o excesso de 
rotações em marcha à ré.

O casco e o convés em NanoXcel® são leves, 
robustos e lisos graças à nanotecnologia patenteada 
que cria ligações intermoleculares incrivelmente 
fortes e resulta numa redução de 25% do peso em 
comparação com os materiais convencionais.

O NanoXcel2® é 18% mais leve do que o NanoXcel® 
original, mas igualmente rígido e resistente. Por 
exemplo, retira 21 kg do casco da FX Cruiser 
SVHO, o que resulta em acelerações mais rápidas, 
velocidades máximas superiores e ainda mais 
economia.

Uma vantagem que ajuda a ajustar a máquina ao 
seu estilo de condução. Alguns modelos possuem 
ajuste telescópico e outros possuem um sistema 
especial de ajuste da inclinação com 4 passos, mas 
ambos contribuem para a sensação de luxo que a 
WaveRunner oferece.

O espaço de arrumação prático e bem pensado é 
muito apreciado pelos utilizadores das WaveRunner, 
pelo que encontrará compartimentos espaçosos 
e resistentes à água na maior parte dos modelos. 
Perfeitos para snacks, bebidas frescas, cabos de 
reboque ou óculos de sol.

A extraordinária versão SVHO sobrealimentada do 
motor de 1812 cc que equipa os nossos modelos de 
topo é igualmente suave e fiável, mas oferece mais 
20% de potência! Descubra-o nos modelos FX SVHO 
e GP1800R SVO.

RiDE - é uma revolução Trim elétrico: tão fácil! Sistema eletrónico de aceleração NanoXcel: leve e resistente

NanoXcel 2: ainda mais leve e 
resistente

Direção ajustável Arrumação Motor Super Vortex HO



 

Concebida especialmente para otimizar a 
performance do modelo SVHO, a bomba de jato 
Super Vortex High Output converte a sua incrível 
potência bruta em tração instantânea sobre a água.

Este motor náutico Yamaha DOHC de 1812 cc, 
eficiente em termos de consumo de combustível e 
amigo do ambiente, apresenta a maior cilindrada 
de sempre numa moto de água de produção 
e é conhecido pelos seus níveis excelentes de 
performance e fiabilidade. É utilizado nos modelos 
VX Cruiser HO, GP1800R HO e FX HO.

Este motor de 1049 cc com 3 cilindros oferece 
mais 13% de potência do que o nosso motor TR-1 
original, mas é surpreendentemente 40% mais 
pequeno e 20% mais leve, atingindo velocidades 
máximas superiores e acelerações mais rápidas. É 
utilizado em todos os modelos EX. A VX Limited, a 
VX Deluxe e a nova VX possuem uma versão especial 
de alta potência.

Bomba de jato Super Vortex High Output Motor de 1812 cc HO (High Output, 
alta potência)

Motor TR-1 leve



 



 



 

PERFORM
Dominar as ondas.

O nosso DNA de competição é um dos pilares 
da Yamaha Motor. O que desejamos garantir 
é que os nossos produtos de competição 
permitam a sensação de empolgante emoção 
a todos. Nós injetamos em cada um dos 
produtos adrenalina, precisão e engenharia 

em cada vez mais modelos disponíveis para o 
público em geral.

Uma impressionante gama de alto 
desempenho em Waverunners criadas para 
a competição, para aqueles que anseiam a 
adrenalina da velocidade ou a explorar os 

limites ao curvar. Para todos os que vivem a 
desafiar os limites - seja em competição ou 
por puro prazer, a nossa gama Desportiva é 
sinónimo de “extreme”.



 

“Extremo” não é 
suficiente.



 

A impressionante GP1800R SVHO inspirada na competição vai além da definição 
de extremo graças ao seu super potente motor SVHO de 4 cilindros e 1,8 litros. 
O casco leve e o design estreito aliados à precisão das curvas tornam-na uma 
máquina de adrenalina pura, pronta para sulcar as ondas como nenhuma outra.

Como topo de gama da família GP, a GP1800R SVHO é um modelo líder de 
segmento graças a uma série de inovações de engenharia que transforma 
a condução numa explosão de energia instantânea. Além disso, herda as 
funcionalidades habituais da Yamaha, como os novos casco e deck leves em 
NanoXcel2 – e o nosso revolucionário sistema de controlo RiDE.

A nossa atenção ao detalhe vai ainda mais longe: grelha de admissão 
superior concebida para a competição, suporte de condução para melhorar a 
manobrabilidade, tração nas curvas e nas águas agitadas, centro de gravidade mais 
baixo e central, assento e guiador com novos desenhos ergonómicos – tudo para 
um controlo soberbo.

Casco e corpo leves para uma 
performance de topo
Criado pela tecnologia de materiais exclusiva da 
Yamaha, o impressionante NanoXcel2 é 18% mais 
leve do que o nosso revolucionário NanoXcel, 
mas igualmente rígido e resistente. Maximiza 
a performance excitante de ambos os novos 
modelos GP1800R, ajudando-os a proporcionar a 
sua aceleração sensacional, a capacidade de fazer 
curvas ainda mais apertadas – e mais estabilidade 
a alta velocidade.

Função de trim automático com controlo 
de curva e arranque
Este sistema exclusivo, o primeiro do setor, 
oferece uma função de trim totalmente 
automática que funciona independentemente 
do eficiente controlo de trim eletrónico no 
guiador. Quando ativado, o Controlo de Curva 
desloca automaticamente o trim para baixo 
ao desacelerar para fazer uma curva apertada, 
enquanto o Controlo de Arranque desloca o 
trim para baixo para evitar que a proa se levante 
durante uma aceleração rápida.

Design de bomba e grelha de admissão 
inspirados na competição
O novo conjunto de bomba, impulsor e 
grelha de admissão melhora a aceleração e a 
manobrabilidade e foi introduzido devido aos 
excelentes resultados alcançados na competição. 
A aderência extra à água permite uma 
manobrabilidade ainda mais precisa e rápida em 
quaisquer condições.

Ergonomia de novo design – para um 
controlo soberbo
O equilíbrio e a estabilidade da nova GP1800R 
foram melhorados com um centro de gravidade 
mais baixo e central, juntamente com a adoção 
de um novo design mais estreito tanto para o 
assento como para o guiador com design de 
competição, agora totalmente ajustável. Em 
combinação com a nova posição de sentado 
ergonómica e os espaços para os pés mais 
profundos, o resultado é um novo e incrível nível 
de controlo para o piloto.
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GP1800R SVHO



 

Construída para 
conquistar.



 

A nova GP1800R HO é uma pura máquina de desporto construída para conquistar – 
desde o corpo ultraleve até ao primeiro Auto-Trim da indústria que permite rasgar 
as ondas em curva, tudo foi feito para proporcionar ação estimulante repleta de 
adrenalina.

A potência e a aceleração vêm do nosso mais recente motor High Output de 
1,8 litros a 4 tempos – o maior do setor – e a combinação com muitas outras 
funcionalidades inovadoras, como a grelha de admissão superior e um suporte de 
condução concebidos para a competição e que melhoram ainda mais a aceleração, 
a capacidade de curvar e a tração em água agitadas.

O assento redesenhado, a forma do guiador e a posição de sentado, os espaços 
para os pés mais profundos e o centro de gravidade mais baixo e central dentro 
do corpo ultraleve trazem um verdadeiro avanço em termos de manobrabilidade 
e controlo. O novo sistema Auto-Trim, com controlo automático de arranque e 
curvas, leva a GP1800R HO para o nível seguinte.

Casco e corpo leves para uma 
performance de topo
Criado pela tecnologia de materiais exclusiva da 
Yamaha, o impressionante NanoXcel2 é 18% mais 
leve do que o nosso revolucionário NanoXcel, 
mas igualmente rígido e resistente. Maximiza 
a performance excitante da nova GP1800R HO, 
ajudando a proporcionar a aceleração sensacional, 
a capacidade de fazer curvas ainda mais apertadas 
– e mais estabilidade a alta velocidade. 

Função de trim automático com controlo 
de curva e arranque
Este sistema exclusivo, o primeiro do setor, 
oferece uma função de trim totalmente 
automática que funciona independentemente 
do eficiente controlo de trim eletrónico no 
guiador. Quando ativado, o Controlo de Curva 
desloca automaticamente o trim para baixo 
ao desacelerar para fazer uma curva apertada, 
enquanto o Controlo de Arranque desloca o 
trim para baixo para evitar que a proa se levante 
durante uma aceleração rápida.

Design de bomba e grelha de admissão 
inspirados na competição
O novo conjunto de bomba, impulsor e 
grelha de admissão melhora a aceleração e a 
manobrabilidade e foi introduzido devido aos 
excelentes resultados alcançados na competição. 
A aderência extra à água permite uma 
manobrabilidade ainda mais precisa e rápida em 
quaisquer condições.

Ergonomia de novo design – para um 
controlo soberbo
O equilíbrio e a estabilidade da nova GP foram 
melhorados com um centro de gravidade mais 
baixo e central, juntamente com a adoção de um 
novo design mais estreito tanto para o assento 
como para o guiador com design de competição, 
agora totalmente ajustável. Em combinação com 
a nova posição de sentado muito ergonómica e os 
espaços para os pés mais profundos, o resultado é 
um novo e incrível nível de controlo para o piloto.
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Go Super.



 

Hoje, o nosso ADN de competição produz uma máquina para uma nova era 
de adrenalina. Já não se destina apenas aos profissionais e traz a emoção da 
performance de competição para todos os pilotos. Prepare-se para se levantar e 
dominar as ondas!

Com o seu potente motor de 3 cilindros a 4 tempos, a elegante e ultraleve 
SuperJet oferece uma poderosa combinação de aceleração alucinante com retas 
a alta velocidade, enquanto a agilidade, a manobrabilidade e o controlo permitem 
esculpir curvas como nunca antes.

O casco redesenhado mais largo e “L mode” (aprendizagem), que facilita a 
aprendizagem, aproximam qualquer piloto da excitação de pilotar em pé. A vasta 
gama de funcionalidades ajustáveis coloca os pilotos inexperientes e ocasionais na 
sua zona de conforto e prepará-os para desfrutarem sem esforço de um novo tipo 
de condução.

Motor TR-1 de alta performance a 4 
tempos
O novo SuperJet está equipado com um motor 
Yamaha TR-1 de alta performance a 4 tempos 
com 3 cilindros e 1049 cc, que garante um binário 
excitante em toda a gama de RPM para uma 
aceleração alucinante.

Modo especial de aprendizagem “L mode” 
O “L mode” eletrónico especial é uma grande 
ajuda para os pilotos menos experientes ou 
iniciados. Ajuda a restringir a potência e a 
sensibilidade do SuperJet. Quando o piloto 
se sentir mais confiante, é fácil libertar toda a 
potência e todo o potencial dinâmico da máquina.

Novo casco leve mais largo 
O novo design do casco, com a sua secção 
dianteira mais larga, mantém toda a agilidade 
e toda a postura do SuperJet original, mas com 
mais estabilidade para ser a plataforma perfeita 
para uso recreativo e de competição.

Compacta e fácil de transportar
O transporte é fácil tendo em conta que o 
SuperJet é suficientemente compacto e leve para 
caber numa carrinha e fácil de colocar na água e 
retirar da água. Obviamente, também é ideal para 
caber na garagem ou no convés de um iate maior.
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Kit de autocolantes 
SuperJet

O design minimalista esquema cromático 
branco e preto do novo SuperJet não só 
destacam as linhas agressivas e inovadoras 
da forma do modelo, mas também dão 
a oportunidade de uma personalização 
completa para todos os que desejam dar um 
toque pessoal.

A Yamaha preparou uma série de 6 kits de 
autocolantes diferentes para os piltoos 
menos minimalistas. Gráficos modernos 
inspirados nas tendências de desporto atuais, 
esquemas cromáticos fortes e looks gerais 
apelativos, são o ponto central do design 
destes kits. Para todos os que não conseguem 
passar despercebidos, esta é a oportunidade 
perfeita! E para os fãs da competição - não 
percam a opção dedicada ao tema no nosso 
famoso racing blue. 



SuperJet Sticker Kit: Grey Blue
YME-STKT0-00-BL

SuperJet Sticker Kit: Green
YME-STKT0-0G-RN

SuperJet Sticker Kit: Red
YME-STKT0-0R-ED

SuperJet Sticker Kit: Yellow
YME-STKT0-0Y-EL

SuperJet Sticker Kit: Magenta-Pink
YME-STKT0-PU-RP

SuperJet Sticker Kit: Racing Blue
YME-STKTR-CE-BL



 



 

SHARE
Adore o conforto, sinta a emoção.

Se pertence ao estilo de condutor do 
“melhor de dois mundos”, à procura de 
partilhar a diversão nas ondas, a nossa 
gama Cruising é perfeita para si. 

Uma abordagem mais tranquila e 
relaxada não implica perder a emoção do 

desempenho, que está sempre no centro 
de cada Yamaha WaveRunner!

Embora estes modelos VX e FX sejam 
repletos de recursos práticos e luxuosos 
para passeios costeiros e para explorar as 
marés, a mera torção do acelerador (avise 

o seu passageiro primeiro!) transporta-
o(a) para outro estimulante mundo de 
entusiasmo, vento no cabelo e diversão, 
que é, de facto, a assinatura de qualquer 
WaveRunner.



 

Performance sem 
cedências.



 

A excelência completa da FX Cruiser SVHO de alta performance é notável. É uma 
Cruiser rápida e confortável para longas distâncias e repleta de inovações práticas, 
incluindo assentos para três pessoas em escada, mas basta acelerar para perceber 
que se trata de uma máquina desportiva impressionante preparada para ação 
extrema.

O motor SVHO sobrealimentado funciona brilhantemente com a forma do corpo 
elegante e o casco leve em NanoXcel2 para proporcionar uma performance 
incrível com manobrabilidade estável e ágil. Tudo complementado pelo nosso 
revolucionário e intuitivo sistema de controlo RiDE™.

Os sistemas de controlo totalmente eletrónicos e inovadores tornam a FX Cruiser 
SVHO líder também nesta importante área, com funcionalidades como o Cruise-
Assist, o modo No-Wake de 3 posições, a marcha à ré eletrónica e o TDE (controlo 
de melhoria direcional de impulso).

Motor sobrealimentado de 1812 cc
Este fantástico motor SVHO (Super Vortex 
High Output) debita uma potência flexível e 
suave e dispõe de sistemas de admissão de 
ar e arrefecimento altamente eficientes, bem 
como componentes internos do motor mais 
robustos. A bomba de jato hiperfluxo de grandes 
dimensões ajuda a transformar essa potência 
numa aceleração eletrizante e a injeção eletrónica 
de combustível (EFI) proporciona uma potência 
eficiente e suave.

Sistema de controlo de condução
Esta última geração do nosso bem conhecido 
sistema “Modo L” permite não só predefinir um 
limite de velocidade máxima, como também uma 
curva de aceleração, o que é perfeito para rebocar 
boias ou wakeboards. Também permite limitar 
a velocidade para condutores principiantes ou 
definir uma velocidade constante para viagens 
mais longas, de modo a maximizar a economia.

Controlo eletrónico – outra revolução da 
condução
Vai adorar o nosso sofisticado sistema de controlo 
eletrónico com funcionalidades “inteligentes”. 
Utilize o Cruise-Assist para definir e manter 
velocidades exatas, o modo No Wake de três 
posições para navegar facilmente a baixa 
velocidade, e a marcha à ré assistida eletrónica e 
o TDE (melhoramento direcional de impulso) para 
manobrar e atracar em velocidade extremamente 
baixa. 

Forma aerodinâmica e design de casco em 
NanoXcel2
O casco deste modelo FX é fabricado com 
o material NanoXcel2 exclusivo da Yamaha. 
Incrivelmente leve, mas rígido e forte, permite 
que estas máquinas tenham uma performance 
fantástica na água, com aceleração estonteante, 
velocidade máxima superior, maior economia e 
uma condução ainda mais confortável.
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FX Cruiser SVHO



 

Mais potência para as 
suas aventuras.



 

Sim, vai sorrir de alegria quando conduzir esta máquina com um estilo agressivo 
e dominador das ondas ou quando explorar a personalidade mais tranquila da 
máquina, que a transforma na mais suave e mais potente máquina de 3 lugares 
que poderia desejar para grandes aventuras com luxo e conforto.

O motor SVHO sobrealimentado e o conjunto leve de casco e corpo em 
NanoXcel®2 são a combinação perfeita – potência impressionante e suave aliada a 
uma manobrabilidade estável e ágil e uma condução confortável.

Tecnologia de vanguarda e inovadora em todo o novo design cheio de 
funcionalidades, com o nosso revolucionário e intuitivo sistema de controlo RiDE, 
o trim e o sistema de marcha à ré eletrónicos, o Cruise-Assist e o sistema de 
segurança com controlo remoto.

Motor sobrealimentado de 1812 cc
Este fantástico motor SVHO (Super Vortex 
High Output) debita uma potência flexível e 
suave e dispõe de sistemas de admissão de 
ar e arrefecimento altamente eficientes, bem 
como componentes internos do motor mais 
robustos. A bomba de jato hiperfluxo de grandes 
dimensões ajuda a transformar essa potência 
numa aceleração eletrizante e a injeção eletrónica 
de combustível (EFI) proporciona uma potência 
eficiente e suave.

O 1.º ecrã tátil a cores na indústria das 
motos de água
As indicações claras do estado de F-N-R, da 
velocidade, do trim e do sistema RiDE, com 
informação de diagnóstico e controlo de todos 
os sistemas eletrónicos, são funcionalidades 
deste elegante ecrã tátil CONNEXT a cores de 4,3 
polegadas. Também é totalmente personalizável, 
desde a cor e a disposição do ecrã até à seleção da 
função a ser controlada ou apresentada.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma 
o prazer da condução e dá uma sensação de 
confiança a qualquer condutor... mesmo com 
pouca experiência. Basta puxar o manípulo do 
acelerador do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, é tão simples quanto isso!

Forma aerodinâmica e design de casco em 
NanoXcel2
O casco deste modelo FX é fabricado com 
o material NanoXcel2 exclusivo da Yamaha. 
Incrivelmente leve, mas rígido e forte, permite 
que estas máquinas tenham uma performance 
fantástica na água, com aceleração estonteante, 
velocidade máxima superior, maior economia e 
uma condução ainda mais confortável.
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Expanda os seus 
horizontes.



 

A excelente FX Cruiser HO oferece-lhe mais um salto de luxo e performance. Com 
uma mistura perfeita de design e refinamentos de engenharia para tornar os seus 
dias na água ainda mais descontraídos e agradáveis, sozinho ou acompanhado, 
este modelo vai alargar os seus horizontes de navegação.

Sinta a potência do motor HO de 1812 cc. Explore o manuseamento ágil e seguro 
do design elegante e leve do casco em NanoXcel, aliado ao nível revolucionário de 
controlo intuitivo oferecido pelo nosso sistema exclusivo RiDE e pelos sistemas de 
monitorização e controlo totalmente eletrónicos. Não voltará a querer outra coisa!

A sua viagem de descoberta continua à medida que explora os notáveis sistemas 
eletrónicos de aceleração e regulação, o controlo de tração em marcha à ré, o 
modo de segurança e uma série de outras funcionalidades: plataforma de popa 
prolongada, direção ajustável, assento Cruiser para 3 pessoas, cunhos ocultáveis... 
resumindo, um mundo de prazer para passear.

Potente motor High Output de 1812 cc
A potência proporcionada pelo motor de grande 
cilindrada High Output de 1812 cc é emocionante 
e a bomba de jato hiperfluxo com a sua turbina 
de 3 lâminas ajuda a transformar essa potência 
em aceleração eletrizante. A injeção eletrónica 
de combustível (EFI) proporciona a potência mais 
suave possível e um funcionamento eficiente e 
económico, mesmo com combustível sem chumbo 
normal.

O 1.º ecrã tátil a cores na indústria das 
motos de água
As indicações claras do estado de F-N-R, da 
velocidade, do trim e do sistema RiDE, com 
informação de diagnóstico e controlo de todos 
os sistemas eletrónicos, são funcionalidades 
deste elegante ecrã tátil CONNEXT a cores de 4,3 
polegadas. Também é totalmente personalizável, 
desde a cor e a disposição do ecrã até à seleção da 
função a ser controlada ou apresentada.

Controlo eletrónico – outra revolução da 
condução
Vai adorar o nosso sofisticado sistema de controlo 
eletrónico com funcionalidades “inteligentes”. 
Utilize o Cruise-Assist para definir e manter 
velocidades exatas, o modo No Wake de três 
posições para navegar facilmente a baixa 
velocidade, e a marcha à ré assistida eletrónica e 
o TDE (melhoramento direcional de impulso) para 
manobrar e atracar em velocidade extremamente 
baixa. 

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma 
o prazer da condução e dá uma sensação de 
confiança a qualquer condutor... mesmo com 
pouca experiência. Basta puxar o manípulo do 
acelerador do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, é tão simples quanto isso!
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A versátil e elegante.



 

Seja para passeios de relaxamento ou emoção desportiva, a incrível FX HO está à 
altura das expectativas. Procura uma embarcação que ofereça a mistura perfeita 
de performance e conforto, juntamente com uma gama de funcionalidades 
concebidas para maximizar o prazer de condução? - vai adorar esta máquina.

O notável motor de 1812 cc com a sua bomba de combustível de alta pressão e o 
sistema de aceleração eletrónico inteligente proporciona uma performance suave, 
potente e eficiente. A forma elegante do casco em NanoXcel leve e o notável 
sistema RiDE prometem a manobrabilidade mais confortável e estável que alguma 
vez sentiu.

A FX HO é verdadeiramente versátil, com funcionalidades como o modo No Wake 
e o Cruise Assist, assentos de luxo para três, uma grande plataforma de acesso 
estável, um degrau mais profundo para subir a bordo, duas pegas e muito espaço 
de arrumação que garantem por si só uma experiência de topo, seja com a família 
ou com amigos.

Potente motor High Output de 1812 cc
A potência proporcionada pelo motor de grande 
cilindrada High Output de 1812 cc é emocionante 
e a bomba de jato hiperfluxo com a sua turbina 
de 3 lâminas ajuda a transformar essa potência 
em aceleração eletrizante. A injeção eletrónica 
de combustível (EFI) proporciona a potência mais 
suave possível e um funcionamento eficiente e 
económico, mesmo com combustível sem chumbo 
normal.

Conforto e drenagem da zona dos pés – e 
maior facilidade ao subir a bordo
Desde a direção com ajuste de inclinação até ao 
assento para 3 pessoas, uma grande plataforma 
na popa com um degrau mais profundo e mais 
largo e duas pegas para subir a bordo, esta FX 
oferece realmente mais conforto. Dispõe ainda de 
um prático sistema de drenagem na zona dos pés.

Controlo eletrónico – outra revolução da 
condução
Vai adorar o nosso sofisticado sistema de controlo 
eletrónico com funcionalidades “inteligentes”. 
Utilize o Cruise-Assist para definir e manter 
velocidades exatas, o modo No Wake de três 
posições para navegar facilmente a baixa 
velocidade, e a marcha à ré assistida eletrónica e 
o TDE (melhoramento direcional de impulso) para 
manobrar e atracar em velocidade extremamente 
baixa. 

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma 
o prazer da condução e dá uma sensação de 
confiança a qualquer condutor... mesmo com 
pouca experiência. Basta puxar o manípulo do 
acelerador do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, é tão simples quanto isso!
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Potência pura à solta.



 

A nova VX Cruiser HO é o topo da gama VX com o motor mais potente da família. 
4 cilindros e 1,8 litros de alta potência para a excitação mais pura são combinados 
com um luxo de passeio excecional para quem não aceita cedências.

Os modelos VX são as nossas motos de água mais procuradas por vários motivos, 
mas o grande número de fãs fiéis foi conquistado essencialmente pela sua 
verdadeira versatilidade, com um impressionante repertório de performances 
que pode levá-lo da excitação dos desportos náuticos para o mundo relaxante dos 
passeios na água.

A nova VX Cruiser HO é realmente a moto de água de luxo que se destaca 
neste segmento, proporcionando uma potente curva de excitação com alta 
performance, manobrabilidade precisa, conforto de condução e estilo notável. 
Para obter a melhor experiência de passeio de sempre, aposte na VX Cruiser HO.

Novo ecrã multifunções a cores de 4,3” 
com acesso rápido
Entre os seus muitos talentos, este ecrã nítido 
e fácil de ler ajuda a controlar e monitorizar 
todos os sistemas a bordo utilizando os botões 
de acesso rápido ao lado do guiador. Os limites 
máximos de velocidade e aceleração também 
podem ser introduzidos aqui – juntamente com as 
definições de aprendizagem e segurança ativadas 
por código PIN. Colocámos a tecnologia mais 
recente a trabalhar para si!

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o 
prazer da condução, proporcionando uma nova 
sensação de confiança para condutores com 
qualquer nível de experiência. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, com a vantagem do controlo de tração em 
marcha à ré, é realmente simples!

O sistema de áudio integrado transporta 
as suas músicas sobre a água
A nova VX Cruiser HO tem outro talento especial 
– pode transformar-se numa sala de concertos, 
graças ao seu sistema de som Bluetooth 
totalmente integrado e instalado na fábrica. As 
colunas estão em posições ideais nos espaços 
para os pés e são controladas a partir de um 
painel de fácil acesso ao lado do guiador. Existe 
também um regulador de baixa tensão para 
proteger a bateria.

Novo design de assento – mais conforto e 
melhor controlo
O assento CRUISER super confortável para 3 
pessoas e o guiador da VX têm designs novos 
mais estreitos que proporcionam uma excelente 
ergonomia na posição de condução ou sentado. 
Juntamente com os espaços para os pés mais 
profundos e largos e os punhos com um novo 
design, o resultado é (especialmente para 
os condutores mais pequenos) um excelente 
controlo da manobrabilidade. 
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Navegue nas ondas da 
diversão!



 

Sozinho ou acompanhado, a VX Cruiser será a esteira de diversão que procura 
nas ondas! O sistema de som incorporado levará a festa para onde quer que vá 
enquanto desfruta plenamente deste excecional modelo em termos de estilo, 
performance e potência suave.

As novas funcionalidades, como o assento ergonómico para 3 pessoas, um sistema 
de ecrã a cores multifunções exclusivo e fácil de ler, dois pontos de ligação multi-
suporte para o seu kit de navegação ou câmara, o modo de aprendizagem e muitos 
outras farão a diferença.

A versatilidade foi sempre a caraterística mais popular dos modelos VX, mas 
não fique por aí. Descubra por si mesmo porque é que esta nova Cruiser é tão 
impressionante, levando-o da excitação dos desportos náuticos ao relaxante 
sossego do passeio na água.

Novo ecrã multifunções a cores de 4,3” 
com acesso rápido
Entre os seus muitos talentos, este ecrã nítido 
e fácil de ler ajuda a controlar e monitorizar 
todos os sistemas a bordo utilizando os botões 
de acesso rápido ao lado da unidade. Os limites 
máximos de velocidade e aceleração também 
podem ser introduzidos aqui – juntamente com as 
definições de aprendizagem e segurança ativadas 
por código PIN. Colocámos a tecnologia mais 
recente a trabalhar para si!

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o 
prazer da condução, proporcionando uma nova 
sensação de confiança para condutores com 
qualquer nível de experiência. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, com a vantagem do controlo de tração em 
marcha à ré, é realmente simples!

O sistema de áudio integrado transporta 
as suas músicas sobre a água
A nova VX Cruiser tem outro talento especial 
– pode transformar-se numa sala de concertos, 
graças ao seu sistema de som Bluetooth 
totalmente integrado e instalado na fábrica. As 
colunas estão em posições ideais nos espaços 
para os pés e são controladas a partir de um 
painel de fácil acesso perto do guiador. Existe 
também um regulador de baixa tensão para 
proteger a bateria.

Novo design de assento – mais conforto e 
melhor controlo
O assento CRUISER super confortável para 3 
pessoas e o guiador da VX têm designs novos 
mais estreitos que proporcionam uma excelente 
ergonomia na posição de condução ou sentado. 
Juntamente com os espaços para os pés mais 
profundos e largos e os punhos com um novo 
design, o resultado é (especialmente para 
os condutores mais pequenos) um excelente 
controlo da manobrabilidade. 
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Passeie com estilo.



 

Acelere nas ondas em grande estilo com a nova VX DeLuxe. Design e gráficos mais 
elegantes, controlo superior e mais espaço de arrumação em cima da potência 
suave do motor TR-1 HO – tudo em um para um estilo incrível.

Além das muitas vantagens da VX standard, como o nosso sistema RiDE exclusivo 
e revolucionário e motores de alta performance, dispõe de novas funcionalidades 
como o sistema exclusivo de ecrã a cores multifunções e os dois pontos de ligação 
multi-suporte para o seu kit de navegação ou câmara.

Para adicionar ainda mais diversão, a nova VX DeLuxe dispõe de compartimentos 
de arrumação líderes da classe, como um enorme porta-luvas estanque com 
iluminação LED e tomadas USB/12 V – juntando os espaços debaixo do assento 
e na proa, a capacidade total chega aos 114 litros! Funcionalidades como estas 
levam a experiência de moto de água para um novo nível.

Novo ecrã multifunções a cores de 4,3” 
com acesso rápido
Entre os seus muitos talentos, este ecrã nítido 
e fácil de ler ajuda a controlar e monitorizar 
todos os sistemas a bordo utilizando os botões 
de acesso rápido convenientemente colocados 
ao lado do guiador. Os limites máximos de 
velocidade e aceleração também podem ser 
introduzidos aqui – juntamente com as definições 
de aprendizagem e segurança ativadas por código 
PIN. 

Motor TR-1 High Output de 3 cilindros e 
1049 cc
A VX Deluxe está equipada com o nosso 
inovador motor TR-1 High Output de 3 cilindros 
e 1049 cc. Esta unidade notavelmente compacta 
e leve oferece uma aceleração rápida e uma 
potência máxima excelente, além de economia 
e fiabilidade. A leveza deste motor também 
contribui para melhorar a manobrabilidade, a 
agilidade e o equilíbrio.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o 
prazer da condução, proporcionando uma nova 
sensação de confiança para condutores com 
qualquer nível de experiência. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha à 
ré. Sim, com a vantagem do controlo de tração em 
marcha à ré, é realmente simples!

Design de assento mais estreito – mais 
conforto e melhor controlo
O assento super confortável em 2 peças e o 
guiador da VX têm designs novos mais estreitos 
que proporcionam uma excelente ergonomia na 
posição de condução ou sentado. Juntamente 
com os espaços para os pés mais profundos e 
largos e os punhos com novo design, o resultado é 
um controlo excelente da condução.
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Potência fácil de 
manusear.



 

Níveis excelentes de performance, estilo e conforto, economia excecional, pouca 
manutenção e muitas novas funcionalidades – tudo para garantir a posição da nova 
VX entre as motos de água mais populares. Além disso, tem obviamente a incrível 
versatilidade pela qual a gama VX é conhecida.

Além de uma versão High Output do nosso motor TR-1, a nova VX dispõe também 
de um assento estreito como novo design, espaços para os pés profundos e largos 
para facilitar a condução e a nossa revolucionária tecnologia de controlo RiDE™. 
Este sistema intuitivo e fácil de utilizar dá imediatamente alguma confiança até 
aos condutores menos experientes.

A nova WaveRunner VX, com o seu elegante novo estilo de deck e cores e gráficos 
atrativos, oferece um conjunto imbatível de performance excitante, eficiente e 
divertida na água – qualidade de liderança de classe, sem dúvida. Analise e verá 
que nenhuma outra moto de água consegue fazer o mesmo.

Design de assento mais estreito – mais 
conforto e melhor controlo
O assento super confortável em 2 peças e o 
guiador da VX têm designs novos mais estreitos 
que proporcionam uma excelente ergonomia na 
posição de condução ou sentado. Juntamente 
com os espaços para os pés mais profundos e 
largos e os punhos com novo design, o resultado é 
um controlo excelente da condução.

Espaços de arrumação enormes e práticos
A mais recente VX tem enormes quantidades de 
espaço de arrumação prático, incluindo arrumação 
debaixo do assento e na proa, um porta-luvas 
muito grande e estanque e até um espaço prático 
para o seu telefone.

Motor TR-1 High Output de 3 cilindros e 
1049 cc
A VX está equipada com o nosso inovador motor 
de 3 cilindros, o TR-1 High Output de 1049 cc. Esta 
unidade notavelmente compacta e leve oferece 
uma aceleração rápida e uma potência máxima 
excelente, além de economia e fiabilidade. A 
leveza deste motor também contribui para 
melhorar a manobrabilidade, a agilidade e o 
equilíbrio.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o 
prazer da condução, proporcionando uma nova 
sensação de confiança para condutores com 
qualquer nível de experiência. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha 
à ré. 
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ENJOY
Diversão “sem complicações” para todos.

Descubra a nossa gama de Recreio! - desde a 
sua apresentação, os modelos EX colocaram 
o inigulável prazer de uma WaveRunner ao 
alcance de um público mais amplo do que 
nunca antes.

Poderoso. Ágil. Fiável. E muito divertido.

Apesar de oferecer muitos dos recursos 
avançados e exclusivos dos nossos modelos 
topo de gama, a incrível versatilidade - e 
acessibilidade - dos modelos EX tornaram-
os um refúgio de sucesso e uma verdadeira 
revelação para a indústria das motos de água 
em todo o mundo.



 

Entre num mundo de 
diversão.



 

Criada para quem quer iniciar-se nos desportos aquáticos e sentir a excitação 
das ondas sem abdicar do conforto e do relaxamento em família, a EX Limited 
é a alegria ilimitada. É claro que está totalmente equipada com a agilidade e a 
manobrabilidade fácil que espera de uma Yamaha.

A série EX foi concebida com toda a fiabilidade e toda a inovação técnica pelas 
quais as nossas WaveRunners são conhecidas, mas com uma abordagem rara sem 
floreados para diversão eficiente e acessível.

A tecnologia RiDE® exclusiva, o nosso sistema de controlo fácil de utilizar e 
intuitivo que transformou genuinamente a experiência de condução desta 
categoria, trouxe mais prazer aos inúmeros pilotos de WaveRunner em todo o 
mundo e está no centro da performance garantida da EX Limited.

Potente motor TR-1 – 3 cilindros e 1049 cc
Apesar da surpreendente acessibilidade, 
a atrativa EX Limited está equipada com a 
versão mais recente do nosso inovador motor 
de 3 cilindros, o TR-1 de 1049 cc da Yamaha. 
É uma unidade compacta, leve e realmente 
energética, com uma aceleração dinâmica e uma 
potência máxima excelente, além das famosas 
caraterísticas de economia e fiabilidade que 
espera de uma Yamaha.

Assento confortável para até 3 pessoas
O banco ergonómico de 2 cores cosido com 
precisão é muito confortável e seguro, sendo 
perfeito para condução a solo ou passeios com 
até 3 pessoas. O elevado nível de conforto 
dá a sensação de ter sido feito à sua medida. 
Além disso, dispõe de um espaço de arrumação 
estanque muito útil por baixo.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE® transforma 
completamente o controlo e dá confiança até aos 
condutores menos experientes. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha 
à ré. Sim, com a vantagem do Reverse Traction 
Control (controlo da tração em marcha à ré) é 
assim tão simples!

Concebida para manobrabilidade e 
performance versáteis
A potência suave e silenciosa, as dimensões 
compactas e o peso leve do motor TR-1, aliados 
ao design do casco resistente, duradouro e 
comprovado, proporcionam uma excelente 
combinação entre manobrabilidade intuitiva e 
um nível invulgar de agilidade e equilíbrio. O 
resultado é o máximo controlo e divertimento 
com dificuldade mínima, mesmo no caso de 
condutores menos experientes.
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Conduza a EXcitação!



 

Quer explorar os desportos aquáticos? – suba a bordo e sinta a emoção dinâmica 
desta máquina! Iniciante? – não abdique da sua paixão – a EX Sport está 
totalmente equipada com a agilidade e a manobrabilidade intuitiva que espera de 
uma Yamaha.

A série EX foi concebida com toda a fiabilidade e toda a inovação técnica pelas 
quais as nossas WaveRunners são conhecidas. Mas somos a Yamaha, estamos 
aqui para acelerar e esta variante desportiva da série vai certamente permitir-lhe 
saborear a adrenalina que procura.

Naturalmente, conta com a potência suave e silenciosa e com a economia que 
distinguem a nossa marca e com tudo o que é necessário para andar na água com 
estilo – incluindo instrumentação clara e informativa, marcha à ré mecânica, dois 
espelhos, degrau e pega de embarque, um gancho de reboque e um amplo espaço 
de arrumação.

Potente motor Yamaha TR-1 – 3 cilindros 
e 1049 cc
Apesar da surpreendente acessibilidade, a 
atrativa EX Sport está equipada com a versão mais 
recente do nosso inovador motor de 3 cilindros, 
o TR-1 de 1049 cc da Yamaha. É uma unidade 
compacta, leve e realmente energética, com uma 
aceleração dinâmica e uma potência máxima 
excelente, além das famosas caraterísticas 
de economia e fiabilidade que espera de uma 
Yamaha.

Assento confortável para até 3 pessoas
O banco ergonómico fabricado com precisão é 
muito confortável e seguro, sendo perfeito para 
condução a solo ou passeios com até 3 pessoas. O 
elevado nível de conforto invulgar dá a sensação 
de ter sido feito à sua medida. Além disso, dispõe 
de um espaço de arrumação estanque muito útil 
por baixo.

Bomba de jato de fluxo axial – toda a 
pressão de que necessita
A manobrabilidade estimulante e a performance 
excitante são traços que distinguem a Yamaha 
WaveRunner há muito tempo. O arranque 
imediato na água e a aceleração são possíveis 
graças à combinação de uma admissão de elevado 
fluxo, uma bomba de jato de fluxo axial e uma 
turbina em aço inoxidável que funciona no interior 
de um compartimento concebido com precisão.

Concebida para manobrabilidade e 
performance versáteis
A potência suave e silenciosa, as dimensões 
compactas e o peso leve do motor TR-1, aliados 
ao design do casco resistente, duradouro e 
comprovado, proporcionam uma excelente 
combinação entre manobrabilidade intuitiva, 
agilidade e equilíbrio. Juntando a marcha à ré 
mecânica, o conjunto resulta num nível máximo 
de diversão e controlo, mesmo para condutores 
menos experientes.
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Domine as ondas!



 

Seja o que for que criemos, será sempre fiel aos valores da Yamaha. O “R” 
em EXR significa a inspiração na competição que está na base deste modelo 
dinâmico. Os estreantes na busca de adrenalina têm a garantia da agilidade fácil e 
manuseamento intuitivo que lhes permitirá dominar as ondas rapidamente!

Uma máquina potente e desportiva, mas versátil e fácil de manusear graças ao 
casco leve e ágil em NanoXcel 2 e à tecnologia Ride® revolucionária – o sistema 
de controlo intuitivo e fácil de utilizar que mudou a forma como conduzimos uma 
WaveRunner.

A adrenalina que vai sentir vem do ADN de performance que flui pelas veias 
da apelativa e excitante EXR – uma Yamaha pura e uma mistura inebriante de 
inovação técnica de ponta com engenharia líder e paixão comprovada.

10% mais potência - motor TR-1 HO de 
1049 cc
Todos os modelos da Série EX são alimentados 
pelo nosso inovador motor de 3 cilindros, o 
extraordinário Yamaha TR-1 de 1049 cc, mas 
a EXR apresenta a mais recente versão de HO 
(High Output) desta unidade compacta e leve, 
proporcionando mais 10% de potência! Qual é 
o resultado? Uma fantástica aceleração e uma 
excelente velocidade máxima, combinadas com a 
economia e fiabilidade lendárias da Yamaha.

Assento confortável para até 3 pessoas
O assento ergonómico de 2 cores cosido com 
precisão da EXR é confortável e perfeito para 
condução a solo ou com até 2 amigos. O elevado 
nível de conforto dá a sensação de ter sido feito à 
sua medida. Além disso, dispõe de um espaço de 
arrumação estanque muito útil por baixo.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração 
assistida com marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE® transforma 
completamente o controlo e dá confiança até aos 
condutores menos experientes. Basta puxar o 
manípulo do punho direito para se deslocar para 
a frente e acelerar, ou puxar o manípulo do punho 
esquerdo para abrandar ou conduzir em marcha 
à ré. Sim, com a vantagem do Reverse Traction 
Control (sistema de desaceleração assistida com 
marcha à ré eletrónica) é assim tão simples!

Material leve NanoXcel2 no casco e no 
deck
Para a nova EXR super-desportiva, tivemos o 
cuidado de manter uma excelente combinação 
de manobrabilidade, equilíbrio e facilidade de 
utilização, tão apreciadas nos restantes modelos 
EX, mas renovámos o casco e o deck com o nosso 
material mais recente: o exclusivo, leve e robusto 
NanoXcel2. Este material torna a nossa EXR ainda 
mais rápida e ágil - e ainda mais divertida!

Yellow

E
X

R

EXR



  

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet FX Cruiser SVHO FX SVHO FX Cruiser HO FX HO VX Cruiser HO

Especificações Casco e Convés Especificações Casco e Convés
Cores disponíveis Black / Blue Black White Red / Black Cores disponíveis Grey Blue White w. red Yellow

Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 pessoa 1 - 3 Pessoas Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,35 x 1,24 x 1,20 3,35 x 1,24 x 1,20 2,43 x 0,76 x 0,79 3,58 x 1,27 x 1,23 Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,58 x 1,27 x 1,23 3,58 x 1,27 x 1,23 3,58 x 1,27 x 1,23 3,37 x 1,24 x 1,20

Peso a seco 342 kg 325 kg 170 kg 372 kg Peso a seco 371 kg 380 kg 379 kg 360 kg

Material NanoXcel II NanoXcel II VaRTM NanoXcel II Material NanoXcel II NanoXcel I NanoXcel I NanoXcel I

Assento Inspirado no competição 2 peças Inspirado no competição 2 peças Estilo teatro 2 peças Assento 2 peças Estilo teatro 2 peças 2 peças Estilo teatro 2 peças

Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 19 L 70 L Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 70 L 70 L

Capacidade de Arrumação 108 L 108 L N/A 167 L Capacidade de Arrumação 169 L 168 L 170 L 114 L

Motor Motor
Tipo de motor 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
Tipo de motor 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI

Cilindrada 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1812 cc Cilindrada 1812 cc 1812 cc 1812 cc 1812 cc

Tipo de bomba ø 160mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial ø 160mm Fluxo Axial Tipo de bomba 160mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial

Caraterísticas Caraterísticas
RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração  RiDE com controlo tração RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração

Sistema de Trim Automático Automático Eléctrico Sistema de Trim Electric Electric Electric Electric

Ajuste Direção Tiltable Tiltable Coluna direção ajustável (3 comprimentos) e 
ângulo (16˚/19˚)

Tiltable Ajuste Direção Tiltable Tiltable Tiltable  

Segurança/Modo L-RPM Mode • • • • Segurança/Modo L-RPM Mode • • • •

Display type Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Indicador de combustível e L-mode (modo 
aprendizagem)

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Display type Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

Cruise Assist/No Wake Mode • • • Cruise Assist/No Wake Mode • • • •

Arrumação estanque • • • Arrumação estanque • • • •

Porta-luvas Estanque Estanque Estanque Porta-luvas Estanque Estanque Estanque Estanque com local próprio para telemóvel

USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas •

Sistema de suporte múltiplo 1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

Sistema de suporte múltiplo 1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)
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GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet FX Cruiser SVHO FX SVHO FX Cruiser HO FX HO VX Cruiser HO

Especificações Casco e Convés Especificações Casco e Convés
Cores disponíveis Black / Blue Black White Red / Black Cores disponíveis Grey Blue White w. red Yellow

Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 pessoa 1 - 3 Pessoas Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,35 x 1,24 x 1,20 3,35 x 1,24 x 1,20 2,43 x 0,76 x 0,79 3,58 x 1,27 x 1,23 Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,58 x 1,27 x 1,23 3,58 x 1,27 x 1,23 3,58 x 1,27 x 1,23 3,37 x 1,24 x 1,20

Peso a seco 342 kg 325 kg 170 kg 372 kg Peso a seco 371 kg 380 kg 379 kg 360 kg

Material NanoXcel II NanoXcel II VaRTM NanoXcel II Material NanoXcel II NanoXcel I NanoXcel I NanoXcel I

Assento Inspirado no competição 2 peças Inspirado no competição 2 peças Estilo teatro 2 peças Assento 2 peças Estilo teatro 2 peças 2 peças Estilo teatro 2 peças

Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 19 L 70 L Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 70 L 70 L

Capacidade de Arrumação 108 L 108 L N/A 167 L Capacidade de Arrumação 169 L 168 L 170 L 114 L

Motor Motor
Tipo de motor 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
Tipo de motor 4 Cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, 

EFI
4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI 4 Cilindros, 4 tempos, High Output, EFI

Cilindrada 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1812 cc Cilindrada 1812 cc 1812 cc 1812 cc 1812 cc

Tipo de bomba ø 160mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial ø 160mm Fluxo Axial Tipo de bomba 160mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial

Caraterísticas Caraterísticas
RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração  RiDE com controlo tração RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração

Sistema de Trim Automático Automático Eléctrico Sistema de Trim Electric Electric Electric Electric

Ajuste Direção Tiltable Tiltable Coluna direção ajustável (3 comprimentos) e 
ângulo (16˚/19˚)

Tiltable Ajuste Direção Tiltable Tiltable Tiltable  

Segurança/Modo L-RPM Mode • • • • Segurança/Modo L-RPM Mode • • • •

Display type Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Indicador de combustível e L-mode (modo 
aprendizagem)

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Display type Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã tátil Connext 4,3" com controlo de Segurança 
e Condução 

Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

Cruise Assist/No Wake Mode • • • Cruise Assist/No Wake Mode • • • •

Arrumação estanque • • • Arrumação estanque • • • •

Porta-luvas Estanque Estanque Estanque Porta-luvas Estanque Estanque Estanque Estanque com local próprio para telemóvel

USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas •

Sistema de suporte múltiplo 1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

Sistema de suporte múltiplo 1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)

1 + 1 opcional (combinado com o suporte de 
copos)
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Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

VX Cruiser VX DeLuxe VX EX Limited EX Sport EXR

Especificações Casco e Convés Especificações Casco e Convés
Cores disponíveis Green Black White White Cores disponíveis Green Yellow

Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,14 x 1,13 x 1,15 Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,14 x 1,13 x 1,15 3,14 x 1,13 x 1,15

Peso a seco 316 kg 306 kg 326 kg 272 kg Peso a seco 265 kg 245 kg

Material NanoXcel I NanoXcel I Standard SMC NanoXcel I Material NanoXcel I NanoXcel II

Assento Estilo teatro 2 peças 2 peças 2 peças 1 peça Assento 1 peça 1 peça

Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 70 L 50 L Capacidade Depósito Combustível 50 L 50 L

Capacidade de Arrumação 114 L 114 L 114 L 29 L Capacidade de Arrumação 29 L 29 L

Motor Motor
Tipo de motor 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI Tipo de motor 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI 4 tempos, 3 Cilindros, TR-1 High Output, EFI

Cilindrada 1049 cc 1049 cc 1049 cc 1049 cc Cilindrada 1049 cc 1049 cc

Tipo de bomba ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial Tipo de bomba ø 144mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial

Caraterísticas Caraterísticas
RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE RiDE RiDE / Marcha à rá Mecânico RiDE

Sistema de Trim Eléctrico Eléctrico Sistema de Trim

Ajuste Direção Ajuste Direção

Segurança/Modo L-RPM Mode • • Segurança/Modo L-RPM Mode

Display type Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

LCD de fácil leitura LCD de fácil leitura Display type LCD de fácil leitura LCD de fácil leitura

Cruise Assist/No Wake Mode • • Cruise Assist/No Wake Mode

Arrumação estanque • • • Arrumação estanque

Porta-luvas Estanque com local próprio para telemóvel Estanque com local próprio para telemóvel Estanque com local próprio para telemóvel • Porta-luvas • •

USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas • • USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas

Sistema de suporte múltiplo 2 2 Sistema de suporte múltiplo



 

VX Cruiser VX DeLuxe VX EX Limited EX Sport EXR

Especificações Casco e Convés Especificações Casco e Convés
Cores disponíveis Green Black White White Cores disponíveis Green Yellow

Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas Número de pessoas 1 - 3 Pessoas 1 - 3 Pessoas

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,14 x 1,13 x 1,15 Dimensões (Comprimento x Largura x Altura m) 3,14 x 1,13 x 1,15 3,14 x 1,13 x 1,15

Peso a seco 316 kg 306 kg 326 kg 272 kg Peso a seco 265 kg 245 kg

Material NanoXcel I NanoXcel I Standard SMC NanoXcel I Material NanoXcel I NanoXcel II

Assento Estilo teatro 2 peças 2 peças 2 peças 1 peça Assento 1 peça 1 peça

Capacidade Depósito Combustível 70 L 70 L 70 L 50 L Capacidade Depósito Combustível 50 L 50 L

Capacidade de Arrumação 114 L 114 L 114 L 29 L Capacidade de Arrumação 29 L 29 L

Motor Motor
Tipo de motor 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, High Output, EFI 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI Tipo de motor 3 Cilindros, 4 tempos, TR-1, EFI 4 tempos, 3 Cilindros, TR-1 High Output, EFI

Cilindrada 1049 cc 1049 cc 1049 cc 1049 cc Cilindrada 1049 cc 1049 cc

Tipo de bomba ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 155mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial Tipo de bomba ø 144mm Fluxo Axial ø 144mm Fluxo Axial

Caraterísticas Caraterísticas
RiDE / Marcha à rá RiDE com controlo tração RiDE com controlo tração RiDE RiDE RiDE / Marcha à rá Mecânico RiDE

Sistema de Trim Eléctrico Eléctrico Sistema de Trim

Ajuste Direção Ajuste Direção

Segurança/Modo L-RPM Mode • • Segurança/Modo L-RPM Mode

Display type Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

Ecrã Connext 4,3" com controlo de Segurança e 
Condução

LCD de fácil leitura LCD de fácil leitura Display type LCD de fácil leitura LCD de fácil leitura

Cruise Assist/No Wake Mode • • Cruise Assist/No Wake Mode

Arrumação estanque • • • Arrumação estanque

Porta-luvas Estanque com local próprio para telemóvel Estanque com local próprio para telemóvel Estanque com local próprio para telemóvel • Porta-luvas • •

USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas • • USB & tomade 12V e luz LED no porta-luvas

Sistema de suporte múltiplo 2 2 Sistema de suporte múltiplo



 



 

Fato completo para homem
D20-AL101-E1-0L

Sem mangas, homem
D20-AL102-E1-1L

Colete salva-vidas para mulher
D20-AJ214-E1-0S

Colete salva-vidas para homem
D20-AJ114-E1-0L

Colete salva-vidas com 4 fivelas
D20-AJ314-E1-0L

Luvas
D20-AN103-E1-0L

Sapatos de neopreno
D20-AF301-E1-40

Neoprene



 

Todas as Yamaha merecem o melhor

Para garantir que a sua Yamaha mantém uma performance ótima com fiabilidade 
a longo prazo, utilize sempre peças genuínas da Yamaha. As nossas peças 
sobressalentes de alta qualidade acabam com todos os seus receios porque 
cumprem padrões de segurança comprovados, encaixam na perfeição e são 
altamente resistentes ao desgaste.

Ao recorrer a um concessionário oficial da Yamaha para obter assistência, pode 
ter a certeza de que toda a manutenção é realizada por técnicos qualificados da 
Yamaha com peças genuínas e produtos Yamalube.

Os nossos técnicos participam regularmente em ações de formação na Yamaha 
Technical Academy, onde adquirem os conhecimentos especializados e a 
profunda experiência que são essenciais para manter a sua Yamaha como nova. 
Para obter informações mais detalhadas, consulte o concessionário Yamaha local 
ou aceda ao nosso website: www.yamaha-motor.eu



  

Engenharia invisível

Cada Yamaha é construída para ser eficiente, 
eficaz e fiável – e a melhor forma de manter 
a elevada performance da sua Yamaha e 
prolongar a vida dos componentes consiste 
em utilizar produtos Yamalube.

O óleo é o fluido vital dos motores de 
combustão interna e a gama Yamalube 
inclui óleos sintéticos e semissintéticos para 
motores a 2 e 4 tempos, bem como óleos 
minerais e de competição especiais. Assim, 
a gama Yamalube dispõe do lubrificante 
certo para uma grande variedade de climas e 
condições de utilização.

Também fabricamos uma gama de produtos 
de limpeza que mantêm o seu objeto de 
orgulho e diversão em forma. Afinal de 
contas, se cuidar da sua Yamaha, ela também 
vai cuidar de si. O seu concessionário Yamaha 
local pode aconselhá-lo acerca do melhor 
produto Yamalube para a sua Yamaha. 
Também pode visitar o nosso website: 
www.yamaha-motor.eu/yamalube
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www.yamaha-marine.pt Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Amadora

The Netherlands
+351 214 722 100 

apoioaocliente@yamaha-motor.pt

Todas as informações incluídas neste catálogo destinam-se apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. Devemos sempre utilizar o PODER COM RESPONSABILIDADE e ajudar a preservar as fantásticas oportunidades 

desportivas e recreativas de que todos desfrutamos através das motos de água. Neste sentido, deve reconhecer que a sua 
Yamaha WaveRunner é uma embarcação, pelo que deve aprender e respeitar todas as regras marítimas e das vias navegáveis, 
obter formação profissional adequada sempre que possível e obedecer às normas e aos regulamentos locais, os quais podem 

variar consideravelmente de uma zona para outra. As fotografias deste catálogo poderão mostrar embarcações conduzidas 
por profissionais e a respetiva publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto 

a uma utilização segura ou a um estilo de condução apropriado. Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar a 
embarcação e use SEMPRE o vestuário de proteção recomendado, bem como uma boia salva-vidas ou um colete de salvação 

quando embarcar na mesma. NUNCA BEBA SE FOR CONDUZIR.

Siga-nos em:

Concessionário:


