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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 Auto Trim
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 inspirado na competição
O 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 
todas as condições.

Ergonomia inspirada na competição
O equilíbrio e a estabilidade da GP1800 foram 
melhorados com um centro de gravidade mais 
baixo e central, juntamente com a adoção de um 
design mais estreito tanto para o assento como 
para o guiador com design de competição, agora 
totalmente ajustável. Em combinação com a 
posição de sentado ergonómica e os espaços para 
os pés mais profundos, o resultado é um incrível 
nível de controlo para o piloto.
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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 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 
todas as condições.

Ergonomia inspirada na competição
O equilíbrio e a estabilidade da GP foram 
melhorados com um centro de gravidade mais 
baixo e central, juntamente com a adoção de um 
design mais estreito tanto para o assento como 
para o guiador com design de competição, agora 
totalmente ajustável. Em combinação com a 
posição de sentado ergonómica e os espaços para 
os pés mais profundos, o resultado é um 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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O seu passaporte 
para uma navegação 
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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 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 DOHC sobrealimentado de 16 V e 
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
O casco de grande capacidade deste modelo FX 
corta a água para proporcionar estabilidade em 
qualquer aventura em alto mar. Incrivelmente 
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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Luxo sobrealimentado.
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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 casco e carroçaria de grande capacidade são 
a combinação perfeita – potência impressionante e suave em conjunto com uma 
manobrabilidade estável e ágil e uma condução ultraconfortável.

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 DOHC sobrealimentado de 16 V e 
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 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
O casco de grande capacidade deste modelo FX 
corta a água para proporcionar estabilidade em 
qualquer aventura em alto mar. Incrivelmente 
rígido e forte, permite que estas máquinas 
tenham uma performance fantástica na água, 
com aceleração estonteante, grande velocidade 
máxima, excelente economia e uma condução 
ainda mais confortável.

Ecrã avançado
Veja uma grande imagem a cores no maior 
ecrã que disponibilizamos numa WaveRunner. 
Compatível com mapas por GPS e sincronização 
com smartphone.
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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 do casco, 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.

Motor DOHC High Output de 16 V e 
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.

Controlo total, esforço mínimo
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 eletrónico de 
marcha à ré com desaceleração intuitiva)
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
O casco de grande capacidade deste modelo FX 
corta a água para proporcionar estabilidade em 
qualquer aventura em alto mar. Incrivelmente 
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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A versátil e elegante.
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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, a par do notável sistema RiDE®, 
promete 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.

Motor DOHC High Output de 16 V e 
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.

Controlo total, esforço mínimo
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 eletrónico de 
marcha à ré com desaceleração intuitiva)
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
O casco de grande capacidade deste modelo 
FX corta a água para proporcionar estabilidade 
em qualquer viagem. Incrivelmente rígido e 
forte, permite que estas máquinas tenham uma 
performance fantástica na água, com aceleração 
estonteante, grande velocidade máxima, 
excelente economia e uma condução ainda mais 
confortável.
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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.

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 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. *Apenas unidades 
selecionadas

Design de assento de maior 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.

Colour availability may be limited in certain regions. Check with your local Yamaha WaveRunner Dealer.
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Potência fácil de 
manusear.



 

Performance, estilo, conforto e condução, combinados para permitir uma 
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, 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 grandes 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 eletrónico de 
marcha à ré com desaceleração intuitiva)
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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Liberte o espírito



 

O JetBlaster® é sinónimo de diversão pura personificada. Com um estilo inspirado 
em graffiti, um motor de alta qualidade e uma excelente relação peso-potência, 
os fãs da adrenalina têm garantida uma agilidade emocionante e uma condução 
intuitiva para conquistar rapidamente as curvas.

A nossa nova JetBlaster® está pronta para a condução divertida e emocionante, 
com apoios para os pés que permitem um domínio quase instantâneo dos truques, 
movimentos e acrobacias, um guiador concebido especificamente para permitir 
movimentos ágeis e o novo Trim elétrico avançado para facilitar o controlo e a 
gratificação instantâneos.

Concebemos o caso e o deck de alta qualidade da JetBlaster em NanoXcel2® para 
ser mais resistente e leve. Combinado com um motor TR-1® High Output, obtém 
um enorme potencial de emoções graças à relação peso-potência.

Um clássico moderno
Seja o feliz proprietário de um clássico moderno, 
com um estilo que reflete o legado da Yamaha, 
design distintivo e arrojado, engenharia avançada 
e qualidade de construção sem compromissos. 
A aparência e a sensação de condução da 
JetBlaster® estão em uníssono

Guiadores e apoios para os pés 
totalmente novos
O guiador da JetBlaster foi concebido com uma 
forma curva suave para proporcionar apoio 
intuitivo para um estilo de condução único. Os 
apoios para os pés permitem ajustar facilmente o 
peso, o que proporciona uma condução em estilo 
livre mais divertida.

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 o emocionante desempenho da nova 
JetBlaster ao ajudar a proporcionar uma incrível 
aceleração e curvas ainda mais pronunciadas.

Motor TR-1® High Output de 3 cilindros e 
1049 cc
A JetBlaster® 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 incrível relação peso-potência 
permite atingir uma velocidade emocionante e 
uma condução ágil.

Light Blue

Je
tB

la
st

er

JetBlaster



















2022_DL1_WRU_PT-PT_PRINT

www.yamaha-marine.pt Yamaha Motor Europe N.V.

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:


