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RUSH
Sol, hav og spænding. Du skal blot tilføje vand. 

Folk, der elsker glæden ved at være ude 
på vandet – som nyder glæden ved en 
fuldblodssportsmaskine eller ved at sejle 
roligt gennem stillestående vand, hvor 
naturen kan ses fra sin allerbedste side – de 
vil opleve deres egne særlige øjeblikke på en 
WaveRunner. Fordi den, kort sagt, er lavet til 
vandet. Så stik bare til søs.

Som en magisk adgangsbillet til alle de 
mange fornøjelser, du kan nyde på vandet 
med familie og venner, er der simpelthen 
ikke noget, der kan overgå den. Helt ligesom 
dens globale ry for jævn, kraftfuld ydeevne 
og maksimal pålidelighed.

Tilfredsstillelsen ved rent eventyr. 
Tiltrækningen ved vand. Udfordringen 
og morskaben ved at sejle en ægte 
WaveRunner. Du vil opdage dem alle – og 
mere til – på disse sider.

Du kan udforske spændingen ved at besøge 
www.yamaha-marine.dk



 

At føle den er at ville  
have den
Ingen anden vandscooter kan give dig den 
helt specielle ”WaveRunner-følelse”. Hvorfor? 
Fordi det har taget mange års udvikling og 
engagement i teknisk innovation at skabe 
den – og at levere vores bemærkelsesværdige 
serie af klasseførende modeller. Hver 
teknologi- og designdel får dig til at føle dig 
som ét med din maskine og i harmoni med 
vandet. Det er det, der gør WaveRunner-
oplevelsen så totalt anderledes – og så 
fuldstændig unik.

Kraft på vandet
En jævn, støjsvag, energibesparende 
Yamaha-motor er det højtydende hjerte i din 
WaveRunner. Den er fremstillet udelukkende 
til vandet lige fra starten og født til at fungere 
upåklageligt i dette ekstremt krævende miljø 
takket være de allernyeste marineteknologier 
– alt sammen tøjlet til din fornøjelse og 
nydelse.

Innovation er vores kunst
Yamaha er kendt i vandscooterbranchen 
for at gå forrest med mange banebrydende 
fremskridt, men vores teknologiske 
innovationer er simpelthen fantastiske. Lige 
fra de nyeste, banebrydende TR-1-motorer til 
det revolutionerende og eksklusive RiDE®-
system med dets intuitive styring. Fra det 
praktiske, elektroniske trim til det superlette 
og superseje NanoXcel2-skrog. Hos Yamaha er 
innovation en kunst i sig selv.

Få meget mere at vide på Yamaha-marine.dk

The Yamaha Difference



 

En ny grad af selvsikkerhed for sejlere på alle 
niveauer. Du skal blot dreje gashåndtaget i højre 
side for at sejle fremad og sætte farten op – og 
dreje håndtaget i venstre side for at sætte farten 
ned eller bakke. Ja, så enkelt er det faktisk!

Det bemærkelsesværdige, elektroniske trim-system 
med sine 2 enkle knapper på venstre håndtag giver 
komplet styring af trim, mens du suser afsted. Du 
skal ganske blot klikke trimningen ind, når du tager 
et snævert sving - og trimme ud igen for at suse 
derudad med tophastighed.

Dette unikke system har ”intelligente” funktioner 
– Cruise-Assist til indstilling og bibeholdelse af 
hastigheder, No Wake Mode, der hjælper med at 
navigere nemt gennem lavshastighedsområder – og 
Reverse Traction Control til at undgå overdreven gas 
i bakgear.

NanoXcel®-skrog og -dæk er lette, robuste og 
glatte, takket være den patenterede nanoteknologi, 
der skaber utrolig stærk, intermolekylær binding 
og fører til en 25% vægtbesparelse i forhold til 
konventionelle materialer.

NanoXcel2® er 18% lettere end den oprindelige 
NanoXcel®, men ligeså stiv og stærk. Det gør 
eksempelvis skroget på FX Cruiser SVHO hele 21 kg 
lettere, hvilket giver hurtigere acceleration, højere 
tophastighed og bedre brændstoføkonomi.

En fordel, som hjælper med at finindstille 
maskinen til din egen stil. Nogle modeller har 
teleskopjustering – andre har et særligt 4-trins vip-
justerbart system, hvilket forstærker luksussen ved 
WaveRunner-oplevelsen.

Praktisk, omhyggeligt designet opbevaringsplads 
er værdsat af WaveRunner-førere, så du kan finde 
rummelige vandtætte rum på de fleste modeller. 
Perfekt til snacks, læskedrikke, slæbeliner – og 
solbriller.

Den enestående, turboladede SVHO-udgave af 
1812cc-motoren i vores mest populære modeller 
er lige så jævn og pålidelig, men leverer 20% mere 
kraft! Oplev det hele i alle FX SVHO-modellerne og 
i GP1800R.

Justerbar styrning

RiDE – det er en revolution Elektrisk trim - så nemt! Elektronisk gaskontrol NanoXcel - let og stærk

NanoXcel 2 – endnu lettere og 
stærkere

Justerbar styring Opbevaring Super Vortex HO-motoren



 

Denne brændstoføkonomiske og miljøvenlige 
1812cc DOHC Yamaha-marinemotor har den 
største slagvolumen i en produktionsvandscooter 
nogensinde, og den er kendt for sin overlegne 
ydeevne og pålidelighed. Den driver GP1800R HO, 
VX Cruiser HO- og FX HO-modellerne.

Denne 3-cylindrede 1049cc-enhed leverer 13% mere 
effekt end vores oprindelige TR-1-motor, men er 
hele 40 % mindre og 20 % lettere – hvilket giver 
højere tophastighed og hurtigere acceleration. 
Driver alle EX-modeller. En særlig, højtydende 
version driver VX Cruiser, VX DeLuxe og den nye VX.

SVHO-jetstrålen er specielt udviklet til optimering 
af den fantastiske ydeevne på SVHO-motoren, og 
den konverterer en utrolig rå effekt til øjeblikkelig 
trækkraft på vandet.

Højtydende (HO) 1812cc-motor Letvægts TR-1-motorSVHO-jetstråle



 



 



 

PERFORM
Dominate the waves.

Our Racing DNA is a pillar of the Yamaha 
Motor brand. What we wish to guarantee 
is the exhilarating excitement our racing 
products deliver is felt by all. We inject its 
adrenaline, precision and engineering in 
more and more models available to the 
wider public.

A stunning line-up of our most high-
performance race-bred machines, for those 
who thrive on the adrenaline rush of driving 
at the very highest speeds or exploring the 
limits of handling while carving corners. 
For those who live challenging the limits - 

whether in competition or for pure pleasure, 
our Sport range equals ”extreme”.



 

“Ekstrem” er ikke nok.



 

Den imponerende, racing-inspirerede GP1800R SVHO er mere end ekstrem takket 
være dens turboladede, ultrakraftige 4-cylindrede SVHO-motor på 1,8 liter. 
Letvægtsskroget og det slanke design kombineret med præcision i sving gør dette 
til en ren adrenalinmaskine, der er klar til at skære gennem bølgerne som ingen 
anden.

GP1800R SVHO er flagskibet i GP-serien og en førende model i klassen takket 
være en række konstruktionsinnovationer, der gør sejlads med den til en 
eksplosion af ren og skær kraft. Den arver også de karakteristiske Yamaha-
funktioner, som f.eks. det nye letvægts NanoXcel2-skrog og dæk – og vores 
revolutionerende RiDE-styresystem.

Vores sans for detaljer går videre end det: Race-designet,top-loader vandindtag, 
ride plate, som forbedrer håndtering, sving og opkobling i uroligt vand, lavere 
tyngdepunkt, nyt ergonomisk sæde- og styrdesign – det hele resulterer i 
fremragende kontrol.

Letvægtsskrog og -karrosseri giver 
ydeevne i topklasse
NanoXcel2, som er muliggjort af Yamahas unikke 
materialeteknologi, er hele 18% lettere end vores 
revolutionerende NanoXcel – men lige så stift og 
stærkt. Det maksimerer den spændende ydeevne 
i begge de nye GP1800R HO-modeller og hjælper 
med at levere sensationel acceleration, endnu 
skarpere sving – og mere stabilitet ved høje 
hastigheder.

Automatisk trimning med Cornering og 
Launch Control
Dette eksklusive, brancheførende system giver 
en fuldautomatisk trimfunktion, der fungerer 
uafhængigt af den effektive elektroniske 
trimstyring på styret. Når Conering Control er 
aktiveret, skiftes trim automatisk ned, når du 
tager farten af i skarpe sving – Launch Control 
skifter trim nedad for at forhindre, at boven 
stiger, når du accelererer hurtigt.

Race-inspireret pumpedesign og 
vandindtag
Forbedring af både acceleration og håndtering, 
den nye pumpe, impeller og vandindtag er blevet 
introduceret som et resultat af de fremragende 
resultater, der er opnået ved racerløb. Det ekstra 
greb, det resulterer i på vandet, giver en endnu 
mere responsiv og præcis håndtering under alle 
forhold.

Nyt, ergonomisk design – giver 
fremragende kontrol
Balancen og stabiliteten i den nye GP1800R 
er blevet forbedret ved at sænke og centrere 
tyngdepunktet sammen med brugen af et 
nyt, smallere design til både sædet og det 
fuldt justerbare styr i race-inspireret design. 
Kombineret med den nye, ergonomiske 
siddestilling og dybere fodrum er resultatet et 
fantastisk nyt niveau af førerkontrol.
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Skabt til at erobre.



 

Den nye GP1800R HO er en ren sportsmaskine, der er skabt til at erobre – lige fra 
dens ultralette karosseri til branchens første automatiske trimning, der giver dig 
mulighed for at skære gennem bølgerne, og det er alt sammen bygget til at levere 
spændende og adrenalinpumpende action.

Den omdrejningstunge kraft og acceleration kommer fra vores nyeste højtydende 
1,8 liters 4-takts motor – den største i branchen – kombineret med mange andre 
innovative funktioner, som f.eks. den race-designede top-loader vandindtag og 
køreplade, der er bygget til at yderligere forbedring af acceleration, sving og greb 
i uroligt vand.

Det nydesignede sæde, styrets form og siddestillingen, dybere fodrum og lavere, 
mere centrerede tyngdepunkt i det ultralette karosseri giver et virkelig stort 
forspring for håndtering og kontrol. Det nye automatiske trimningssystem med 
automatiseret start og svingstyring tager GP1800R HO op på et nyt niveau.

Letvægtsskrog og -karrosseri giver 
ydeevne i topklasse
NanoXcel2, som er muliggjort af Yamahas unikke 
materialeteknologi, er hele 18% lettere end vores 
revolutionerende NanoXcel – men lige så stift og 
stærkt. Det maksimerer den spændende ydeevne 
fra den nye GP1800R HO og hjælper den med at 
levere sensationel acceleration, endnu skarpere 
sving – og mere stabilitet ved høje hastigheder. 

Automatisk trimning med Cornering og 
Launch Control
Dette eksklusive, brancheførende system giver 
en fuldautomatisk trimfunktion, der fungerer 
uafhængigt af den effektive elektroniske 
trimstyring på styret. Når Conering Control er 
aktiveret, skiftes trim automatisk ned, når du 
tager farten af i skarpe sving – Launch Control 
skifter trim nedad for at forhindre, at boven 
stiger, når du accelererer hurtigt.

Race-inspireret pumpedesign og 
vandindtag
Forbedring af både acceleration og håndtering, 
den nye pumpe, impeller og vandindtag er blevet 
introduceret som et resultat af de fremragende 
resultater, der er opnået ved racerløb. Det ekstra 
greb, det resulterer i på vandet, giver en endnu 
mere responsiv og præcis håndtering under alle 
forhold.

Nyt, ergonomisk design – giver 
fremragende kontrol
Balancen og stabiliteten i den nye GP er 
blevet forbedret ved at sænke og centrere 
tyngdepunktet sammen med brugen af et 
nyt, smallere design til både sædet og det 
fuldt justerbare styr i race-inspireret design. 
Kombineret med den nye, ergonomiske 
siddestilling og dybere fodrum er resultatet et 
fantastisk nyt niveau af førerkontrol.
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Intet kapløb, kun sejr.



 

Nu er en ny æra af adrenalinmaskiner født ud af vores racing-DNA. Den er 
ikke længere kun til professionelle, og den viderebringer spændingen ved 
konkurrence-performance til alle sejlere. Forbered dig på at stå op og dominere 
bølgerne!

Med den pumpede, 3-cylindrede 4-takts motor leverer den slanke og ultralette 
SuperJet en kraftig kombination af forrygende acceleration på de lige strækninger 
ved højfart, mens dens adræthed, manøvredygtighed og kontrol giver dig 
mulighed for at skære svingene, som aldrig før.

Det nydesignede, bredere skrog og ”L”-tilstanden, der er skabt til at lette 
indlæringen, gør spændingen ved opretstående sejlads lettere tilgængelig for alle. 
Den brede vifte af justerbare funktioner placerer nybegyndere og fritidssejlere i 
deres komfortzone og gør dem klar til at nyde en ny type ubesværet sejlads.

Højtydende 4-takts TR-1-motor
Den nye SuperJet drives af en højtydende, 
3-cylindret, 1049cc 4-takts Yamaha-TR-1e 
motor, der garanterer nervepirrende moment 
gennem hele omdrejningsområdet for ufattelig 
acceleration.

Særlig ”L”-tilstand (læringstilstand) 
Den særlige, elektroniske ”L”-tilstand er en stor 
hjælp for mindre erfarne eller førstegangssejlere. 
Den hjælper med at begrænse SuperJets kraft og 
følsomhed. Når føreren føler sig mere sikker, kan 
maskinens fulde styrke og dynamiske potentiale 
nemt slippes fri.

Nyt, bredere letvægtsskrog 
Det nye skrogdesign med bredere frontsektion, 
har bevaret al den oprindelige SuperJets 
adræthed og elegance, men med større stabilitet, 
hvilket skaber den perfekte platform til både 
fritids- og konkurrencebrug.

Kompakt og nem at transportere
Transport er ikke noget problem, når man tænker 
på, at SuperJet er kompakt og let nok til at passe 
i en varevogn og nem at tage i og op af vandet. 
Den er selvfølgelig også ideel til garagen eller på 
dækket af en større yacht.

White

S
u

p
er

Je
t

SuperJet



 

SuperJet Sticker Kit

The minimal design and black and white 
color scheme of the new SuperJet not only 
underlines the aggressive and innovative 
shape of the model, but also gives the 
opportunity of full personalization to those 
who like to add a bit of their own touch.

Yamaha has prepared a range of six different 
Sticker Kit options for the less-minimal 
riders. Modern graphics inspired by the sport 
trends of the day, strong color schemes 
and impressive overall looks are the core of 
the Kits’ design. For those who cannot pass 
unobserved, this is the choice for you! And 
for the racing fans – don’t miss the dedicated 
option in 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
Love the comfort, feel the thrill.

If you are ”the best of both worlds” type of 
rider, looking to share the fun on the waves, 
our Cruising range is made just for you.

A quieter, more relaxed approach 
doesn’t mean missing out on the thrilling 

performance that is at the heart of every 
Yamaha WaveRunner!

While these signature VX and FX models 
are packed with practical and luxurious 
features for cruising inshore and exploring 

the backwaters, the merest squeeze of 
the throttle (warn your passenger first!) 
transports you into another world of 
exhilarating, wind-in-the-hair enjoyment that 
is the WaveRunner signature.



 

Kompromisløs ydeevne.



 

Den højtydende FX Cruiser SVHOs gennemgående fortræffelighed er slående. Det 
er en komfortabel ekspres-cruiser til lange ture, fyldt med praktiske innovationer, 
plus siddeplads til 3 med forskudte sæder – men når du giver den gas, er den en 
imponerende sportsmaskine, der er klar til ekstrem action.

Den turboladede SVHO-motor arbejder smukt sammen med det slanke karosseri 
og det lette NanoXcel2-skrog om at give fantastisk ydeevne med stabil og adræt 
håndtering. Alt sammen komplementeret af vores revolutionerende og intuitive 
RiDE™-styresystem.

De banebrydende, fuldt elektroniske styresystemer gør, at FX Cruiser SVHO 
også er førende i denne vigtige henseende, med funktioner som Cruise-Assist, 
3-positions No Wake Mode, elektronisk bakgear og TDE (Thrust directional 
Enhancement Control).

Turboladet, 1812 cc motor
Denne fantastiske SVHO (Super Vortex High 
Output)-motor giver jævn, fleksibel effekt og har 
meget effektive køle- og luftindsugningssystemer 
samt stærke motorkomponenter. Den store 
Hyper-Flow-strålepumpe er med til at omdanne 
kraften til inciterende acceleration, og den 
elektroniske brændstofindsprøjtning (EFI) giver 
jævn og effektiv motoreffekt.

Drive Control-system
Denne seneste generation af vores velkendte 
”L-mode”-system lader dig ikke kun begrænse 
topfarten, men lader dig også bestemme 
en accelerationskurve, så du har den 
perfekte partner, når du trækker ringe eller 
wakeboards. Du kan også låse den på lavere 
hastighedsindstillinger til begyndere – og indstille 
en stabil fart til længere ture til fordel for 
benzinøkonomien.

Elektronisk kontrol – endnu en 
kørerevolution
Du vil sætte pris på vores sofistikerede Electronic 
Control-system med dets intelligente funktioner. 
Brug Cruise Assist til at angive og opretholde 
præcise hastigheder, No Wake Mode med 3 
positioner til sejlads i områder med lav hastighed 
– og elektronisk Reverse-assist og TDE (Thrust 
Directional Enhancement) for manøvrering og 
dokning ved ultralav hastighed. 

Aerodynamisk form- og skrogdesign i 
NanoXcel2
Skroget på denne FX-model er bygget i Yamahas 
unikke NanoXcel2-materiale. Imponerende let, 
men stift og stærkt, resultatet er fantastiske 
præstationer på vandet med forrygende 
acceleration, højere tophastighed, bedre økonomi 
- og endnu mere komfortabel sejlads.
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Giv dine eventyr endnu 
mere action.



 

Ja, få det store smil frem ved at sejle denne maskine aggressivt gennem bølgerne 
– eller udforsk dens mere afslappede personlighed, når den bliver den kraftigste, 
mest stille og mest behagelige 3-personers touring-maskine, du nogensinde kunne 
ønske dig, og som er klar til at give dig store eventyr i luksus og komfort.

Samspillet mellem den turboladte SVHO-motor og det lette NanoXcel®2-skrog 
og karosseri er perfekt - jævn, imponerende kraft kombineret med stabil, smidig 
håndtering og overlegent komfortabel sejlads.

Det er banebrydende teknologi og komplet innovation i det her design, 
der er pakket med funktioner, med vores revolutionerende og intuitive 
RiDE-styresystem, elektronisk trim og bakgear, Cruise Assist og fjernstyret 
sikkerhedssystem.

Turboladet, 1812 cc motor
Denne fantastiske SVHO (Super Vortex High 
Output)-motor giver jævn, fleksibel effekt og har 
meget effektive køle- og luftindsugningssystemer 
samt stærke motorkomponenter. Den store 
Hyper-Flow-strålepumpe er med til at omdanne 
kraften til inciterende acceleration, og den 
elektroniske brændstofindsprøjtning (EFI) giver 
jævn og effektiv motoreffekt.

Branchens første touch-screen 
farvedisplay
Tydelig visning af F-N-R, fart, trim- og RiDE-
system status, med diagnostisk information 
og kontrol af alle de elektroniske systemer, 
er funktioner på dette stilfulde 4,3 tommers 
touch-screen, CONNEXT. Den kan også tilpasses 
fuldstændig, fra skærmfarve og layout til valg af 
den funktion, der kontrolleres eller vises.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics = bakgear med 
intuitiv decelerations-elektronik)
Det revolutionerende RiDE-system forvandler 
din sejladsoplevelse, og giver enhver fører helt 
ny selvtillid... uanset niveau. Du skal blot trække 
i grebet i højre side for at sejle fremad og sætte 
farten op – og trække i grebet i venstre side for at 
sætte farten ned eller bakke. Ja, så enkelt er det!

Aerodynamisk form- og skrogdesign i 
NanoXcel2
Skroget på denne FX-model er bygget i Yamahas 
unikke NanoXcel2-materiale. Imponerende let, 
men stift og stærkt, resultatet er fantastiske 
præstationer på vandet med forrygende 
acceleration, højere tophastighed, bedre økonomi 
- og endnu mere komfortabel sejlads.

Gray

F
X

 S
V

H
O

FX SVHO



 

Udvid dine horisonter.



 

Den enestående FX Cruiser HO giver dig endnu et niveau op i luksus og ydeevne. 
Den her model vil udvide din horisont med en perfekt blanding af design og 
konstruktionsforbedringer, der gør dine dage på vandet endnu mere afslappede 
og fornøjelige, både alene og i godt selskab.

Mærk kraften fra 1812cc HO-motoren. Udforsk det lette og slanke NanoXcel-
skrogs adrætte og sikre håndtering sammen med det revolutionerende 
niveau af intuitiv kontrol, der følger med vores eksklusive RiDE-system og de 
fuldelektroniske overvågnings- og kontrolsystemer. Der vil ikke være nogen vej 
tilbage!

Din opdagelsesrejse fortsætter, når du udforsker de bemærkelsesværdige 
elektroniske gasregulerings- og trimsystemer, Reverse Traction Control, 
sikkerhedstilstand og et væld af andre funktioner: Forstørret agterplatform, 
justerbar styring, 3-personers cruisersæde, pull-up fortøjningsøjer... kort sagt en 
verden af sejlerfornøjelse.

Kraftig, højtydende 1812 cc-motor
Kræfterne fra den store højtydende 1812 cc-
motor får pulsen op, og Hyper-Flow jet-pumpen 
med 3-bladet impeller hjælper med at omsætte 
kræfterne til betagende acceleration. Den 
elektroniske brændstofindsprøjtning (EFI) giver 
en ekstremt jævn effekt og effektiv, økonomisk 
drift, selv på almindelig, blyfri benzin.

Branchens første touch-screen 
farvedisplay
Tydelig visning af F-N-R, fart, trim- og RiDE-
system status, med diagnostisk information 
og kontrol af alle de elektroniske systemer, 
er funktioner på dette stilfulde 4,3 tommers 
touch-screen, CONNEXT. Den kan også tilpasses 
fuldstændig, fra skærmfarve og layout til valg af 
den funktion, der kontrolleres eller vises.

Elektronisk kontrol – endnu en 
kørerevolution
Du vil sætte pris på vores sofistikerede Electronic 
Control-system med dets intelligente funktioner. 
Brug Cruise Assist til at angive og opretholde 
præcise hastigheder, No Wake Mode med 3 
positioner til sejlads i områder med lav hastighed 
– og elektronisk Reverse-assist og TDE (Thrust 
Directional Enhancement) for manøvrering og 
dokning ved ultralav hastighed. 

RiDE-system (Reverse with intuitive 
Deceleration Electronics = bakgear med 
intuitiv decelerations-elektronik)
Det revolutionerende RiDE-system forvandler 
din sejladsoplevelse, og giver enhver fører helt 
ny selvtillid... uanset niveau. Du skal blot trække 
i grebet i højre side for at sejle fremad og sætte 
farten op – og trække i grebet i venstre side for at 
sætte farten ned eller bakke. Ja, så enkelt er det!
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Ren, utøjlet kraft.



 

Den nye VX Cruiser HO er toppen af VX-serien med seriens mest kraftfulde 
motor. 4 cylindre og 1,8 liter højtydende effekt leverer rendyrket spænding 
og kombineres med enestående cruising-luksus til dem, der nægter at gå på 
kompromis.

Mange faktorer har spillet en rolle i forbindelse med at gøre VX-modellerne til 
vores mest eftertragtede vandscootere, men det er deres ægte alsidighed, der 
har opnået sådan et trofast følge, med et imponerende præstationsrepertoire, 
der kan tage dig fra vandsportsaktiviteternes adrenalinpumpende spænding til 
cruising-sejladsens afslappende verden.

Den nye VX Cruiser HO er i sandhed kategoriens enestående og førsteklasses 
vandscooter, hvilket giver en potent blanding af højtydende spænding, 
præcisionshåndtering, sejlerkomfort og rendyrket stil. Sats på VX Cruiser HO, og 
få den ultimative cruising-oplevelse.

Nyt 4,3” multifunktionelt farvedisplay 
med hurtig adgang
Blandt dens mange talenter ses dette tydelige 
og letlæselige display, som hjælper dig med 
at styre og overvåge alle systemerne om bord 
ved hjælp af knapperne til hurtig adgang, der 
findes ved siden styret. Du kan også indtaste 
tophastighed og accelerationsgrænser herfra 
– sammen med de PIN-kodeaktiverede lærings-
og sikkerhedsindstillinger. Vi får den nyeste 
teknologi til at arbejde for dig!

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics = bakgear med 
intuitiv decelerations-elektronik)
Det revolutionerende RiDE-system forvandler 
din sejladsoplevelse ved at give førere på alle 
niveauer helt ny selvtillid. Du skal blot trække i 
grebet i højre side for at sejle fremad og sætte 
farten op – og trække i grebet i venstre side for 
at sætte farten ned eller bakke. Ja, med Reverse 
Traction Control oveni er det virkelig så enkelt!

Integreret audiosystem tager din musik 
med på vandet
Den nye VX Cruiser HO har endnu et særligt 
talent – den kan forvandles til en koncertsal, 
takket være dens fuldt integrerede, 
fabriksmonterede Bluetooth-lydsystem. 
Højttalerne er ideelt placeret i fodrummet og 
styres fra et lettilgængeligt panel ved siden af 
styret. Der er monteret en lavspændingsregulator 
for at beskytte batteriet.

Nyt sædedesign – mere komfort og bedre 
håndtering
Både det superkomfortable 3-personers 
cruisersæde og VX-styret er udført i nye, smallere 
design, som giver en fremragende, ergonomisk 
siddestilling og førerposition. Sammen med 
det dybere, bredere fodrum og nyudviklede 
håndtag giver dette (især til de mindre førere) 
fremragende kontrol over håndteringen. 
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Giv din tur stil.



 

Med den nye VX DeLuxe kan du få bølgerne i omdrejninger med stil. Slankere 
design og grafik, øget kontrol og opbevaring oven på den jævne kraft af TR-1 HO-
signaturmotoren – alt sammen i én maskine, der giver din stil et boost.

Ud over de mange standard VX-fordele, såsom vores eksklusive og 
revolutionerende RiDE-system og højtydende motorer, kan nævnes de helt nye 
funktioner som det unikke og multifunktionelle farvedisplaysystem og dobbelte 
Multi-Mount-tilslutningspunkter til dit navigationsudstyr eller kamera.

For at tilføje endnu mere til din fornøjelse har den nye VX DeLuxe klassens bedste 
opbevaringsfaciliteter som et enormt og vandtæt handskerum med LED-lys og 
USB/12V-udtag – med pladsen under sædet og i boven når kapaciteten op på i alt 
114 liter! Funktioner som disse tager vandscooter-oplevelsen op på et helt nyt 
niveau.

Nyt 4,3” multifunktionelt farvedisplay 
med hurtig adgang
Blandt dens mange talenter ses dette tydelige og 
letlæselige display, som hjælper dig med at styre 
og overvåge alle systemerne om bord ved hjælp 
af knapperne til hurtig adgang, der er praktisk 
placeret ved siden styret. Du kan også indtaste 
tophastighed og accelerationsgrænser herfra – 
sammen med de PIN-kodeaktiverede lærings-og 
sikkerhedsindstillinger. 

Højtydende 3-cylindret TR-1-motor på 
1049 cc 
VX Deluxe drives af vores innovative 
3-cylindrede motor, den højtydende TR-1 med 
1049 cc. Denne utroligt kompakte og lette 
motor har masser af power og byder på livlig 
acceleration og imponerende topeffekt, samt 
økonomi og pålidelighed. Motorens lave vægt 
er en medvirkende årsag til de fantastiske 
sejlegenskaber, adrætheden og balancen.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics = bakgear med 
intuitiv decelerations-elektronik)
Det revolutionerende RiDE-system forvandler 
din sejladsoplevelse ved at give førere på alle 
niveauer helt ny selvtillid. Du skal blot trække i 
grebet i højre side for at sejle fremad og sætte 
farten op – og trække i grebet i venstre side for 
at sætte farten ned eller bakke. Ja, med Reverse 
Traction Control oveni er det virkelig så enkelt!

Smallere sædedesign – mere komfort og 
bedre håndtering
Både det superkomfortable og todelte sæde og 
VX-styret er udført i nye, smallere design, som 
giver en fremragende, ergonomisk siddestilling 
og førerposition. Sammen med det dybere, 
bredere fodrum og nyudviklede håndtag giver 
dette fremragende kontrol over håndteringen.
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ENJOY
”No hassle” fun for all.

Discover our Recreation range! - since their 
introduction, the EX models have put the 
unmatched enjoyment of a WaveRunner 
within reach of a wider audience than ever 
before.

Powerful. Agile. Reliable. And lots of fun.

Despite offering many of the exclusive and 
advanced features of our premium models, 
the amazing versatility - and accesibility - of 
the EX models has made them a runaway 
success and a true revelation to the 
watercraft industry around the world.



 

Træd ind i en verden fuld 
af sjove oplevelser.



 

Den er skabt til dem, der vil tage det første skridt ind i vandsportens verden og få 
spændingen og suset ved bølgerne uden at give slip på hele familien, afslapningen 
og komforten. Den nye EX Limited er ubegrænset glæde. Den er selvfølgelig fuldt 
udstyret med den smidighed og brugervenlige håndtering, du forventer fra din 
Yamaha.

EX-serien er designet med al den pålidelighed og tekniske innovation, som vores 
WaveRunners er bredt kendt for, men med en sjælden ”ingen dikkedarer”-tilgang 
for effektiv og tilgængelig sjov.

Den eksklusive RiDE®-teknologi, vores brugervenlige og intuitive styresystem, 
der virkelig forvandlede køreoplevelsen i denne kategori, har givet øget nydelse 
til utallige WaveRunner-brugere rundt omkring i verden og er kernen i EX Limiteds 
garanterede ydeevne.

Kraftfuld, 3-cylindret TR-1-motor med 
1049cc
På trods af en overraskende overkommelig pris 
drives denne spændende EX Limited af den 
seneste udgave af vores innovative 3-cylindrede 
Yamaha TR-1-motor med 1049cc. Den er en 
kompakt og let enhed – med masser af kraft, 
livlig acceleration og fremragende ydeevne 
i topområdet samt den gode økonomi og 
pålidelighed, du forventer fra en Yamaha.

Behageligt sæde for op til 3 personer
Det ergonomiske, tofarvede sæde er et meget 
sikkert og behageligt sted at være – det er 
perfekt til solosejlads eller cruising med op til 
3 personer. Dets høje komfortniveau får dig til 
at føle, at det er skæddersyet til dig. Derudover 
er der et meget praktisk, tørt opbevaringsrum 
nedenunder.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics = bakgear med 
intuitiv decelerations-elektronik)
Det revolutionerende RiDE®-system forvandler 
styringen og giver forøget selvtillid til førere på 
alle niveauer. Du skal blot trække i grebet i højre 
side for at sejle fremad og sætte farten op – og 
trække i grebet i venstre side for at sætte farten 
ned eller bakke. Ja, og med Reverse Traction 
Control oveni er det virkelig så enkelt!

Udviklet til allround-håndtering og 
ydeevne
TR-1-motorens jævne og stille effekt, kompakte 
dimensioner og lette vægt giver sammen med 
det holdbare og gennemprøvede skrogdesign 
en god blanding af brugervenlig håndtering med 
usædvanlig adræthed og balance. Resultatet er 
maksimal fornøjelse og kontrol med minimalt 
besvær, selv for mindre erfarne sejlere.
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Kongen af bølgerne!



 

Uanset hvad vi skaber, forbliver vi tæt på og tro mod vores Yamaha-kerne. 
Bogstavet ’R’ i EXR står for racing-inspiration, der er kernen i denne dynamiske 
model. Førstegangs adrenalinjægere er garanteret den nemme adræthed og 
brugervenlige håndtering, der vil få dem til hurtigt at besejre bølgerne.

En kraftfuld, sporty maskine, der er både alsidig og nem at håndtere takket være 
det lette, adrætte NanoXcel 2-skrog og den revolutionerende Ride®-teknologi 
– det intuitive og brugervenlige styresystem, der har ændret WaveRunner-
oplevelsen.

Adrenalinsuset, du får, kommer fra den præstationsfremmende DNA, som flyder 
gennem den iøjnefaldende og spændende EXRs årer – og det er rendyrket Yamaha 
– en berusende blanding af avanceret teknisk innovation, banebrydende teknik og 
gennemprøvet passion.

10% more power - 1049cc TR-1 HO engine
All EX Series models are powered by our 
innovative 3-cylinder engine, the remarkable 
1049cc Yamaha TR-1, but the EXR features the 
latest HO (High Output) version of this compact, 
lightweight unit, delivering 10% more power! 
Result? Awesome acceleration and great top-
end speed, combined with Yamaha’s legendary 
economy and reliability.

Comfortable seating, for up to 3 people
The ergonomically designed, 2-colour, precision-
sewn seat of the EXR, is comfortable and perfect 
for riding solo, or with up to 2 friends. Its high 
comfort level will make you feel it’s been custom-
made for you. What’s more, there’s a very handy 
dry storage area underneath it.

RiDE system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics)
The revolutionary RiDE® system transforms 
control, bringing confidence to riders at every 
level. Simply pull the lever on the right hand-grip 
to move forward and accelerate - pull the lever 
on the left grip to slow down or reverse. Yes, and 
with the bonus of Reverse Traction Control it 
really is that simple!

NanoXcel2 lightweight hull and deck 
material
For the super-sporty EXR, we’ve been careful to 
retain the great mix of user-friendly handling and 
balance so appreciated in the other EX models, 
but re-engineered the hull and deck in our very 
latest material - the unique lightweight, yet tough 
NanoXcel2. Which makes our EXR even faster, 
even more agile - and even more fun!
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Specifikationer kan ændres uden varsel i overensstemmelse med nationale bestemmelser og lovgivning.

Specifikationer

GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet FX Cruiser SVHO FX Cruiser HO FX SVHO VX Cruiser HO VX DeLuxe EX Limited EXR

Hull & Deck Specifications Hull & Deck Specifications
Available colors Black / Blue Black White Red / Black Blue Available colors Grey Yellow Black White Yellow

Rider capacity 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 person 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons Rider capacity 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons

Dimensions (L x W x H, meter) 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 3,58 x 1,27 x 1,23 Dimensions (L x W x H, meter) 3,58 x 1,27 x 1,23 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,14 x 1,13 x 1,15 3,14 x 1,13 x 1,15

Dry weight 342 kg 325 kg 170 kg 372 kg 380 kg Dry weight 371 kg 360 kg 306 kg 272 kg 245 kg

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

Seat Racing inspired 2-piece Racing inspired 2-piece  Theatre style 2-piece Theatre style 2-piece Seat 2-piece Theatre style 2-piece 2-piece 1-piece 1-piece

Fuel capacity 70 L 70 L 19 L 70 L 70 L Fuel capacity 70 L 70 L 70 L 50 L 50 L

Storage capacity 108 L 108 L N/A 167 L 168 L Storage capacity 169 L 114 L 114 L 29 L 29 L

Engine Engine
Engine type 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI 3-Cylinder, 4-stroke TR-1, EFI 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI Engine type 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI 3-Cylinder, 4-stroke TR-1, High Output, 

EFI
3-Cylinder, 4-stroke TR-1, EFI 4-stroke, 3-Cylinder, TR-1 High Output, 

EFI

Displacement 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1812 cc 1812 cc Displacement 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1049 cc 1049 cc

Pump Type ø 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow ø 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow Pump Type 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow

Features Features
RiDE / Reverse RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE / Reverse RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE RiDE

Trim System Automatic Automatic Electric Electric Trim System Electric Electric Electric

Steering Adjustment Tiltable Tiltable Adjustable steering pole (3 lengths) and 
angle (16˚/19˚)

Tiltable Tiltable Steering Adjustment Tiltable  -

Security/Low-RPM Mode • • • • • Security/Low-RPM Mode • • •

Display type Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Fuel gauge with warning and learning 
mode indicator

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Display type Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" display with Security and 
Drive Control 

Connext 4,3" display with Security and 
Drive Control 

Easy-to-read LCD gauge Easy-to-read LCD gauge

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

Watertight Storage • • • • Watertight Storage • • •  

Glove Box Watertight Watertight Watertight Watertight Glove Box Watertight Watertight with mobile phone pocket Watertight with mobile phone pocket • •

USB & 12 Volt outlet and LED-light in glove 
box

   USB & 12 Volt outlet and LED-light in glove 
box

 • •

Multi-Mount System 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) Multi-Mount System 1 + 1 optional (combined with cupholders) 2 2



 

GP1800R SVHO GP1800R HO SuperJet FX Cruiser SVHO FX Cruiser HO FX SVHO VX Cruiser HO VX DeLuxe EX Limited EXR

Hull & Deck Specifications Hull & Deck Specifications
Available colors Black / Blue Black White Red / Black Blue Available colors Grey Yellow Black White Yellow

Rider capacity 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 person 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons Rider capacity 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons 1 - 3 Persons

Dimensions (L x W x H, meter) 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 3,58 x 1,27 x 1,23 Dimensions (L x W x H, meter) 3,58 x 1,27 x 1,23 3,37 x 1,24 x 1,20 3,37 x 1,24 x 1,20 3,14 x 1,13 x 1,15 3,14 x 1,13 x 1,15

Dry weight 342 kg 325 kg 170 kg 372 kg 380 kg Dry weight 371 kg 360 kg 306 kg 272 kg 245 kg

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

Seat Racing inspired 2-piece Racing inspired 2-piece  Theatre style 2-piece Theatre style 2-piece Seat 2-piece Theatre style 2-piece 2-piece 1-piece 1-piece

Fuel capacity 70 L 70 L 19 L 70 L 70 L Fuel capacity 70 L 70 L 70 L 50 L 50 L

Storage capacity 108 L 108 L N/A 167 L 168 L Storage capacity 169 L 114 L 114 L 29 L 29 L

Engine Engine
Engine type 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI 3-Cylinder, 4-stroke TR-1, EFI 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI Engine type 4-Cylinder, 4-stroke, Super Vortex High 

Output, EFI
4-Cylinder, 4-stroke, High Output, EFI 3-Cylinder, 4-stroke TR-1, High Output, 

EFI
3-Cylinder, 4-stroke TR-1, EFI 4-stroke, 3-Cylinder, TR-1 High Output, 

EFI

Displacement 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1812 cc 1812 cc Displacement 1812 cc 1812 cc 1049 cc 1049 cc 1049 cc

Pump Type ø 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow ø 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow Pump Type 160mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 155mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow ø 144mm Axial Flow

Features Features
RiDE / Reverse RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE / Reverse RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE with Traction Control RiDE RiDE

Trim System Automatic Automatic Electric Electric Trim System Electric Electric Electric

Steering Adjustment Tiltable Tiltable Adjustable steering pole (3 lengths) and 
angle (16˚/19˚)

Tiltable Tiltable Steering Adjustment Tiltable  -

Security/Low-RPM Mode • • • • • Security/Low-RPM Mode • • •

Display type Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Fuel gauge with warning and learning 
mode indicator

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Display type Connext 4,3" Touchscreen with Security 
and Drive Control 

Connext 4,3" display with Security and 
Drive Control 

Connext 4,3" display with Security and 
Drive Control 

Easy-to-read LCD gauge Easy-to-read LCD gauge

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

Watertight Storage • • • • Watertight Storage • • •  

Glove Box Watertight Watertight Watertight Watertight Glove Box Watertight Watertight with mobile phone pocket Watertight with mobile phone pocket • •

USB & 12 Volt outlet and LED-light in glove 
box

   USB & 12 Volt outlet and LED-light in glove 
box

 • •

Multi-Mount System 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) 1 + 1 optional (combined with cupholders) Multi-Mount System 1 + 1 optional (combined with cupholders) 2 2



 



 



 



 

Heldragt til mænd
D20-AL101-E1-0L

Lange bukser til mænd
D20-AL102-E1-1L

Sikkerhedsvest til kvinder
D20-AJ214-E1-0S

Sikkerhedsvest til mænd
D20-AJ114-E1-0L

Sikkerhedsvest med 4 spænder
D20-AJ314-E1-0L

Handsker
D20-AN103-E1-0L

Neoprensko
D20-AF301-E1-40

Neoprene



 

Alle Yamaha-maskiner fortjener det bedste

For at sikre, at din Yamaha leverer optimale præstationer og langsigtet 
pålidelighed, anbefaler vi, at du altid benytter originale reservedele fra Yamaha. 
Vores kvalitetsreservedele overholder anerkendte standarder for sikkerhed, 
passer perfekt og er kendetegnet af høj modstandsdygtighed over for slid – så du 
har ro i sindet.

Når du benytter en officiel Yamaha-forhandler til service, kan du være sikker på, 
at alle former for vedligeholdelse udføres af kvalificerede teknikere fra Yamaha 
med originale reservedele og Yamalube-produkter.

Vores teknikere modtager regelmæssigt efteruddannelse på Yamaha Technical 
Academy, hvilket giver dem den nødvendige ekspertise og dybdegående erfaring, 
som er nødvendig for at kunne holde din Yamaha i den tilstand, som den forlod 
fabrikken i. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale Yamaha-
forhandler eller besøge vores hjemmeside: 
www.yamaha-motor.eu/services



  

Usynlig teknik

Alle Yamaha-maskiner er udviklet til effektiv 
og pålidelig drift – og den bedste metode til 
at vedligeholde din Yamahas høje ydeevne 
og forlænge komponenternes levetid er ved 
hjælp af Yamalube-produkter.

Olie er livsnerven i forbrændingsmotorer, 
og Yamalubes sortiment omfatter fuld- og 
halvsyntetiske olier til 2- og 4-takts motorer 
samt specielle mineral- og racingolier. 
Det betyder, at Yamalube har det rette 
smøremiddel, der passer til en lang række 
klimatiske og anvendelsesmæssige 
betingelser.

Vi fremstiller også et bredt udvalg af 
plejeprodukter, der holder din investering i 
tip-top stand. Hvis du passer på din Yamaha, 
passer din Yamaha jo på dig. Din lokale 
Yamaha-forhandler kan vejlede dig om det 
bedste Yamalube-produkt til din Yamaha. Du 
kan også besøge vores hjemmeside: 
www.yamaha-motor.eu/yamalube
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Alle oplysninger i denne brochure gives kun som generel vejledning og kan ændres uden varsel. Vi bør alle leve efter 
FRIHED UNDER ANSVAR og være med til at bevare gode sportsmuligheder og glæder, som vi alle nyder godt af ved vores 
engagement i vandscootere. Du må også huske på, at din Yamaha WaveRunner faktisk er en båd, så du skal lære og følge 

alle søfartsregler, få professionel undervisning, om muligt, og overholde alle lokale regler og bestemmelser, som kan variere 
meget fra sted til sted. De anvendte billeder viser både, der føres af professionelle, og de er ikke ment som anbefaling eller 
vejledning i forbindelse med sikker drift eller brug. Læs alt instruktionsmateriale grundigt, før du tager af sted første gang, 
og bær ALTID det anbefalede beskyttelsestøj og redningsvest, når du er på vandet. SEJL ALDRIG MED ALKOHOL I BLODET.

Følg os på:

Forhandler


