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SPÄNNING
Sol, hav och spänning.

Människor som älskar att vara ute på vattnet, 
som uppskattar spänningen i att köra en 
sportmaskin eller bara smyga tyst i stilla 
vatten där naturen kan upplevas där den är 
som bäst, finner sina egna speciella stunder 
ombord på en WaveRunner. För att uttrycka 
det enkelt: den är byggd för vatten. 

Som en magisk biljett till allt roligt du kan 
ha på sjön med familj och vänner är den helt 
enkelt oöverträffad. Precis som sitt globala 
rykte om smidig, tyst och kraftfull prestanda 
med högsta pålitlighet.
Upplev ett äkta äventyr. Tjusningen med 
vatten. Utmaningen och nöjet i att köra en 

äkta WaveRunner. Du kommer att upptäcka 
allt detta – och mer – på de här sidorna.

Utforska spänningen på 
www.yamaha-marine.se



 

Känslan
Ingen annan vattenskoter kan ge dig den 
där speciella WaveRunner-känslan. Varför? 
För att det har tagit år av utveckling och 
fokus på teknisk innovation för att skapa 
den – och för att ta fram vår otroliga serie 
med klassledande modeller. Varje teknik- och 
designdetalj får dig att bli ett med maskinen 
och i harmoni med vattnet. Det är det som 
gör att körupplevelsen med WaveRunner är så 
oerhört annorlunda – och unik i sitt slag.

Prestanda
Den smidiga, tysta och kostnadseffektiva 
Yamaha-motorn är det högpresterande hjärtat 
i WaveRunner. Exklusivt utvecklad för vatten 
från allra första början är den byggd för att 
problemfritt ta sig fram i krävande miljöer, 
med det allra senaste inom marin teknik – 
paketerat för att du ska ha kul och njuta.

Innovation
Yamaha är känt för att vara en pionjär med 
många världsledande framsteg, men våra 
tekniska innovationer får dig helt enkelt att 
tappa andan. Från våra senaste toppmoderna 
TR-1-motorer till det revolutionerande 
och exklusiva RiDE®-systemet med sin 
intuitiva styrning. Från bekvämligheten 
med elektronisk trimning till det senaste 
superlätta, superstarka skrovmaterialet 
NanoXcel2. Hos Yamaha är innovation en 
konst i sig.

Ta reda på mer på www.yamaha-marine.se

The Yamaha Difference



 

Ökad säkerhet för förare på alla nivåer. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera eller dra i reglaget på vänster handtag för 
att sakta ned eller backa. Så enkelt är det!

Det fantastiska elektroniska trimsystemet, som 
styrs med hjälp av två knappar på vänster handtag, 
ger dig fullständig kontroll över körningen. Klicka 
för att trimma in när du gör en riktigt snäv sväng och 
trimma sedan ut igen när du kör iväg med toppfart.

Det här systemet har ”intelligenta” funktioner: 
Cruise-Assist (farthållare) för att ställa in och hålla 
en viss fart och No Wake-system för enkel navigering  
utan att dra svallvågor genom lågfartsområden. Det 
har också elektronisk backgreppskontroll för att 
förhindra övervarvning i backläge.

Skrov och däck i NanoXcel® är lätta, starka och 
smidiga tack vare patenterad nanoteknik som skapar 
oerhörd styrka och resulterar i en viktbesparing på 
25 % jämfört med konventionella material.

NanoXcel2® är 18 % lättare än NanoXcel® – ändå 
precis lika styvt och starkt. Till exempel minskar det 
skrovvikten på FX Cruiser SVHO med 21 kg för ännu 
snabbare acceleration, högre topphastighet och 
ännu bättre ekonomi.

En finess som hjälper dig att finjustera maskinen 
för din egen körstil. En del modeller har teleskopisk 
justering. Andra har en tiltbar styrkonsol i fyra steg, 
vilket bidrar till den lyxiga WaveRunner-upplevelsen.

WaveRunner-förare vill ha praktiska, genomtänkta 
förvaringsutrymmen, så de flesta av våra modeller 
har rymliga, vattentäta utrymmen. Perfekt för 
ombyteskläder, snacks, kalla drycker, bogserlinor 
och solglasögon.

Den enastående kompressormatade SVHO-
versionen av 1812cc-motorn i våra toppmodeller 
är lika smidig och tillförlitlig, men med 20 % mer 
effekt! Du upplever det med alla SVHO-modeler av 
Fx och GP1800R.

RiDE - det är en revolution Elektrisk trimning – så enkelt! Elektroniskt gasreglage NanoXcel – lätt och starkt

NanoXcel 2 – Ännu lättare och 
starkare

Justerbar styrning Förvaring SVHO motor (Super Vortex High 
Output) på 1812cc



 

Den här bränsleeffektiva DOHC-marinmotorn på 
1812cc från Yamaha har den största slagvolymen 
någonsin för serietillverkade vattenskotrar och 
den är känd för sin förstklassiga prestanda och sin 
pålitlighet. Den motoriserar modellerna GP1800R 
HO, VX Cruiser HO och FX HO Cruiser.

Den här trecylindriga motorn på 1049cc ger 13 % 
mer effekt än föregångaren MR-1, men är faktiskt 
hela 40 % mindre och 20 % lättare. Det ger högre 
toppfart och snabbare acceleration. Motoriserar 
alla EX-modeller. En speciell High Output-version 
motoriserar VX Cruiser, VX DeLuxe och nya VX.

Super Vortex High Output-jetpumpen på 160 mm är 
speciellt utformad för att optimera SVHO-motorns 
fantastiska prestanda och förvandla dess otroliga 
och råa kraft till omedelbart grepp i vattnet.

HO-motor (High Output) på 1812cc Lätt TR-1-motorSVHO Jetpump



 



 



 

PRESTERA
Utmana vågorna.

Racing är i Yamaha Motors DNA. Samma 
adrenalinfyllda DNA, dess precision och 
utnyttjande av senaste teknologin används 
vid design av modeller som nu erbjuds till en 
bredare publik.

Prestanda maskiner som ger upplevelser 
och spänning utöver det vanliga, för de 
som söker utmaningar i sin körning vare 
sig det rör sig om tävling eller för nöjes 
skull. Hitta linjen mellan vågorna eller 
känna accelerationen ut ur en sväng, våra 
Sportmaskiner presterar och levererar!



 

“Extrem” räcker inte.



 

Den imponerande racinginspirerande GP1800R SVHO går bortom definitionen av 
extrem tack vare den kompressormatade ultrakraftfulla 4-cylindriga SVHO-motorn 
på 1,8 L. Dess lätta skrov och smala design, i kombination med precisionen i kurvor, 
gör det här till en ren adrenalinmaskin redo att ta sig an vågor likt ingen annan.

Som flaggskeppet i GP-familjen är GP1800R SVHO en klassledande modell 
tack vare en rad ingenjörsinnovationer som gör att köra den till en omedelbar 
uppvisning av kraft. Den ärver också Yamahas unika funktioner som det nya lätta 
NanoXcel2-skrovet och -däcket - och vårt revolutionerande RiDE-kontrollsystem.

Vårt fokus på detaljer går ännu längre: racingdesignat top-loader intagsgaller, 
rideplate för förbättrad hantering, kurvtagning och körning i tuffa vatten, lägre 
tyngdpunkt, nya ergonomiska sittplatser och styrdesign - allt detta för överlägsen 
kontroll.

Lätt skrov och däck för topprestationer
NanoXcel2 har möjliggjorts av Yamahas unika 
materialteknik och är 18 imponerande % lättare 
av vårt revolutionerande NanoXcel - men ändå lika 
styvt och starkt. Det maximerar den spännande 
prestandan hos båda de nya GP1800R-modellerna 
och hjälper den leverera sin sensationella 
acceleration, ännu skarpare kurvtagning - och 
ökad stabilitet vid höga hastigheter.

Auto-Trim-funktion med Cornering- & 
Launch-kontroll
Detta exklusiva system som är först i industrin 
erbjuder en helautomatisk trimfunktion, som 
fungerar självständigt från den effektiva 
elektroniska trimkontrollen på styret. När den 
aktiveras sänker Cornering Control automatiskt 
trim-funktionen vid lägre fart för skarpa kurvor 
- Launch Control sänker trim-funktionen för att 
förhindra att fören höjs vid snabb acceleration.

Racinginspirerad pumpdesign och 
intagsgaller
Pumpen, impeller och intagsgallret förbättrar 
både acceleration och hantering och har 
introducerats som en följd av den utmärkta 
resultaten som uppnåtts inom racing. Det extra 
grepp som det ger på vattnet leder till ännu 
mer reaktiv och korrekt hantering under vilka 
förhållanden som helst.

Ny designergonomi - för överlägsen 
kontroll
Balansen och stabiliteten hos den nya GP1800R 
har utökats genom att sänka och centralisera 
tyngdpunkten samt med hjälp av en ny, smalare 
design för både sätet och den helt justerbara 
styret med racingdesign. I kombination med 
den nya ergonomiska sittpositionen och djupare 
fotutrymmen är resultatet en otrolig ny nivå av 
förarkontroll.
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Byggd för att segra.



 

Den nya GP1800R HO är en ren sportmaskin byggd för att segra - från det 
ultralätta skrovet till Auto-Trim, som gör premiär inom industrin, kan du ta kontroll 
över vågorna och uppleva spännande action som får adrenalinet att pumpa.

Kraften på höga varvtal och accelerationen kommer från vår senaste 4-taktsmotor 
med High Output 1,8 liter - den största inom industrin - kombinerat med många 
andra innovativa funktioner som den racingdesignade top-loader intagsgallret 
och ride plate som förbättrar accelerationen, kurvtagningen och kontakten vid 
svårhanterligt vatten ytterligare.

Det omdesignade sätet, styret och sittpositionen, djupare fotutrymmen och lägre, 
mer central tyngdpunkt med det ultralättviktiga skrov och däcket är ett ordentligt 
framsteg vad gäller hantering och kontroll. Det nya Auto-Trim-systemet, med 
automatiserad start- och kurvtagningskontroll tar GP1800R HO till nästa nivå.

Lätt skrov och däck för topprestationer
NanoXcel2 har möjliggjorts av Yamahas unika 
materialteknik och är 18 imponerande % lättare 
av vårt revolutionerande NanoXcel - men ändå lika 
styvt och starkt. Det maximerar den spännande 
prestandan hos den nya GP1800R HO och hjälper 
den leverera sin sensationella acceleration, ännu 
skarpare kurvtagning och ökad stabilitet vid höga 
hastigheter. 

Auto-Trim-funktion med Cornering- & 
Launch-kontroll
Detta exklusiva system som är först i industrin 
erbjuder en helautomatisk trimfunktion, som 
fungerar självständigt från den effektiva 
elektroniska trimkontrollen på styret. När den 
aktiveras sänker Cornering Control automatiskt 
trim-funktionen vid lägre fart för skarpa kurvor 
- Launch Control sänker trim-funktionen för att 
förhindra att fören höjs vid snabb acceleration.

Racinginspirerad pumpdesign och 
intagsgaller
Pumpen, impeller och intagsgallret förbättrar 
både acceleration och hantering och har 
introducerats som en följd av den utmärkta 
resultaten som uppnåtts inom racing. Det extra 
fäste som det ger på vattnet leder till ännu 
mer reaktiv och korrekt hantering under vilka 
förhållanden som helst.

Ny designergonomi - för överlägsen 
kontroll
Balansen och stabiliteten hos den nya GP har 
utökats genom att sänka och centralisera 
tyngdpunkten samt med hjälp av en ny, smalare 
design för gåde sätet och det helt justerbara 
styret med racingdesign. I kombination med 
den nya ergonomiska sittpositionen och djupare 
fotutrymmen är resultatet en otrolig ny nivå av 
förarkontroll.
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Go Super.



 

I dag föds en adrenalinmaskin i den nya eran av vårt racing-DNA. Den är inte 
längre tillgänglig enbart för proffs utan ger alla förare spänningen med 
tävlingsprestanda. Gör dig redo att stå upp och ta kontroll över vågorna!

Med den starka 3-cylindriga 4-taktsmotorn erbjuder den eleganta och ultralätta 
SuperJet en sugande acceleration på raksträckor med hög hastighet samtidigt 
som dess smidighet, manövrerbarhet och kontroll låter dig ta kurvor som aldrig 
tidigare.

Dess omdesignade bredare skrov och ”L-läge”, för att förenkla inlärning, gör 
att alla kan få uppleva spänningen med stående körning. Det breda utbudet av 
justerbara funktioner hjälper både nybörjare och nöjesåkare att komma in i sina 
bekvämlighetszoner så att de utan ansträngning kan njuta av en ny typ av körning.

Högpresterande 4-taktsmotorn TR-1
Den nya SuperJet drivs av den högpresterande 
3-cylindrig 1049cc 4-taktsmotorn Yamaha TR-1 
som garanterar upphetsande vridmoment genom 
hela varvtalsregistret för häpnadsväckande 
acceleration.

Speciellt ”L”-läge (inlärning) 
Det speciella elektroniska ”L”-läget är en 
utmärkt hjälp för mindre erfarna förare eller 
nybörjarförare. Det hjälper till att begränsa 
SuperJets kraft och känslighet. När föraren 
känner sig säkrare är det lätt att släppa fri 
maskinens fulla kraft och dynamiska potential.

Nytt bredare lättviktsskrov 
Den nya skrovdesignen, med dess bredare främre 
sektion, behåller all smidighet och elegans 
hos den ursprungliga SuperJet, men med ökad 
stabilitet, vilket skapar den perfekta plattformen 
för både fritids- och tävlingsanvändning.

Kompakt och lätt att transportera
Transporten kräver ingen ansträngning eftersom 
SuperJet är tillräckligt kompakt och lätt för att 
passa in i en skåpbil och enkel att sätta i och ta 
upp ur vattnet. Den är naturligtvis även perfekt 
för garaget eller däcket på en större yacht.
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SuperJet dekalkit

Den rena, snygga designen av nya Superjet 
framhäver inte bara dess design och nya linjer 
utan ger också möjlighet till att sätta sin egna 
prägel på maskinen.

Yamaha har tagit fram sex olika dekalkit till 
nya Superjet med modern grafik inspirerad 
av dagens sporttrender. Starka färger i olika 
kombinationer som ger din maskin ett helt 
nytt utseende som sticker ut! Som bonus ger 
det starka dekalkittet din maskin extra skydd.



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



 



 

DELA
Uppskatta komforten, känn spänningen.

Om du vill ha det bästa från flera världar. 
Både köra själv men framförallt tillsammans 
med andra, ”delad glädje är dubbel glädje” så 
ska du titta på vår Cruiserserie.

En lite mer avslappnad inställning till 
körningen behöver inte betyda mindre 
prestanda eller avkall på hantering och 
respons.

Dessa VX och FX modeller har många 
funktioner och finesser som är unika 
för Cruisermodeller men de har samma 
imponerande gasrespons och fina hantering 
som kännetecknar alla våra Waverunner.



 

Prestanda utan 
kompromisser.



 

Den totala förträffligheten hos den högpresterande FX Cruiser SVHO är 
anmärkningsvärd. Det är en bekväm express-Cruiser för långa distanser laddad 
med praktisk innovation med sittplatser för tre - men om du trycker på gasen är 
det en imponerande sportmaskin redo för extrem action.

Den kompressormatade SVHO-motorn fungerar fint med den smala formen och 
det lätta NanoXcel2-skrovet för att leverera enastående prestanda med stabil, 
smidig hantering. Allt kompletteras av vår revolutionerande och intuitiva RiDE™-
kontrollsystem.

De toppmoderna och helelektroniska kontrollsystemen gör FX Cruiser SVHO en 
ledare på detta viktiga område också, med funktioner som Cruise-Assist, No-Wake 
Mode i 3 positioner, elektronisk back och TDE (Thrust Directional Enhancement 
Control).

Överladdad 1 812-kubiksmotor
Den här fantastiska, högeffektiva Super Vortex-
motorn ger smidig och flexibel effekt med 
effektiva kylnings- och luftintagssystem samt 
robusta motorkomponenter. Den stora Hyper-
Flow-jetpumpen hjälper till att förvandla kraften 
till massiv acceleration och den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger smidig och effektiv 
uteffekt.

Styrsystem
Med den här senaste generationen av vårt 
välkända system med ”L”-läge kan du inte bara 
förinställa en gräns för topphastigheten, utan 
även en accelerationskurva. Det är perfekt när 
du drar ringar eller wakeboards. Du kan även låsa 
systemet i lägre hastigheter för nybörjare eller 
ställa in en jämn hastighet vid längre åkturer för 
att få maximal ekonomi.

Elektronisk styrning – en annan nyhet 
som förbättrar körupplevelsen
Du kommer att älska vårt sofistikerade 
elektroniska styrsystem med sina ”smarta” 
funktioner. Använd farthållaren för att ställa in 
och hålla en specifik hastighet, välj systemet med 
tre lägen för eliminering av svallvågor när du kör 
i låga hastigheter och utnyttja den elektroniska 
backassistansen och TDE:n (Thrust Directional 
Enhancement) när du manövrerar i mycket låga 
hastigheter eller lägger till. 

Aerodynamisk form och 
skrovkonstruktion i NanoXcel2
Skrovet på den här FX-modellen är tillverkat av 
Yamahas unika NanoXcel2-material. Materialet 
är lätt, men ändå robust och tåligt, vilket ger 
maskinerna enastående prestanda i vattnet 
med häpnadsväckande acceleration, högre 
topphastighet, bättre bränsleekonomi och en 
ännu bekvämare åktur.
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Kompressormata dina 
äventyr.



 

Ja, ge dig själv en anledning att le och kör den här maskinen i en utmanande, 
vågerövrande stil - eller utforska dess mer avkopplande personlighet när den blir 
den jämnaste, tystaste och mest kraftfulla turmaskinen med 3 säten som du kan 
önska dig, redo att erbjuda stora äventyr i lyx och komfort.

Den kompressormatade SVHO-motorn, det lätta NanoXcel®2-skrovet och det 
lätta däcket fungerar perfekt tillsammans - jämn, imponerande kraft kombinerade 
med stabil, smidig hantering och en oerhört bekväm åktur.

Dess spjutspetsteknik och innovation hela vägen i denna funktionsrika design, 
med vårt revolutionerade och intuitiva RiDE-kontrollsystem, elektronisk trim och 
back, Cruise-Assist och fjärrstyrt säkerhetssystem.

Överladdad 1 812-kubiksmotor
Den här fantastiska, högeffektiva Super Vortex-
motorn ger smidig och flexibel effekt med 
effektiva kylnings- och luftintagssystem samt 
robusta motorkomponenter. Den stora Hyper-
Flow-jetpumpen hjälper till att förvandla kraften 
till massiv acceleration och den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger smidig och effektiv 
uteffekt.

Den första färgpekskärmen i branschen
Tydlig visning av F, N och R, hastighet, 
trim och statusen på RiDE-systemet samt 
felsökningsinformation och styrning av alla 
elektroniska system är några funktioner hos 
den här eleganta, 4,3 tum stora CONNEXT-
pekskärmen i färg. Den kan även anpassas helt 
– från färgskärm och layout till val av vilken 
funktion som styrs eller visas.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics) (Elektronisk 
gas och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
din körupplevelse och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Tryck bara på gasreglaget på höger 
handtag för att köra framåt och accelerera eller 
tryck på reglaget på vänster handtag för att sakta 
ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Aerodynamisk form och 
skrovkonstruktion i NanoXcel2
Skrovet på den här FX-modellen är tillverkat av 
Yamahas unika NanoXcel2-material. Materialet 
är lätt, men ändå robust och tåligt, vilket ger 
maskinerna enastående prestanda i vattnet 
med häpnadsväckande acceleration, högre 
topphastighet, bättre bränsleekonomi och en 
ännu bekvämare åktur.
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Vidga dina vyer.



 

Den enastående FX Cruiser HO erbjuder dig att komma längre vad gäller lyx och 
prestanda. Denna modell kommer att vidga din körhorisont, med en perfekt 
blandning av design och ingenjörsfinesser för att göra dina dagar ute på vattnet 
ännu mer avkopplande och trevliga, ensam eller i sällskap.

Känn kraften hos HO-motorn med 1812cc. Utforska den smidiga, stadiga 
hanteringen av den eleganta, lätta designen med NanoXcel-skrov, kombinerat 
med den revolutionerande nivån av intuitiv kontrol som erbjuds av vårt exklusiva 
RiDE-system och de helelektroniska övervaknings- och kontrollsystemen. Det finns 
ingen återvändo!

Din upptäcktsresa fortsätter när du utforskar de anmärkningsvärda elektroniska 
gas- och trimsystemen, Reverse Traction Control, säkerhetsläget och en rad 
andra funktioner: förlängd akterplattform, justerbar styrning, Cruiser-säte för 3 
personer, uppdragbara knapar ... kort sagt, en värld av glädje ute på vattnet.

Kraftfull och högeffektiv 
1 812-kubiksmotor
Kraften från den högeffektiva 
1 812-kubiksmotorn med stor slagvolym är 
nervkittlande och Hyper-Flow-jetpumpen med 
sin trebladiga impeller förvandlar kraften 
till massiv acceleration. Den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger mjukast möjliga 
effekt och effektiv, ekonomisk drift, till och med 
på vanligt blyfritt bränsle med 95 oktan.

Den första färgpekskärmen i branschen
Tydlig visning av F, N och R, hastighet, 
trim och statusen på RiDE-systemet samt 
felsökningsinformation och styrning av alla 
elektroniska system är några funktioner hos 
den här eleganta, 4,3 tum stora CONNEXT-
pekskärmen i färg. Den kan även anpassas helt 
– från färgskärm och layout till val av vilken 
funktion som styrs eller visas.

Elektronisk styrning – en annan nyhet 
som förbättrar körupplevelsen
Du kommer att älska vårt sofistikerade 
elektroniska styrsystem med sina ”smarta” 
funktioner. Använd farthållaren för att ställa in 
och hålla en specifik hastighet, välj systemet med 
tre lägen för eliminering av svallvågor när du kör 
i låga hastigheter och utnyttja den elektroniska 
backassistansen och TDE:n (Thrust Directional 
Enhancement) när du manövrerar i mycket låga 
hastigheter eller lägger till. 

RiDE-system (Reverse with intuitive 
Deceleration Electronics) (Elektronisk 
gas och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
din körupplevelse och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Tryck bara på gasreglaget på höger 
handtag för att köra framåt och accelerera eller 
tryck på reglaget på vänster handtag för att sakta 
ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!
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Fart och finess!



 

Den nya VX Cruiser HO befinner sig alldeles i toppen av VX-serien med 
den mest kraftfulla motorn i familjen. 4 cylindrar och 1,8L uteffekt för den 
renaste spänningen kombinerat med enastående körlyx för dem som inte vill 
kompromissa.

Många faktorer har spelat in för att göra VX-modellerna våra mest eftertraktade 
vattenfordon, men det är deras sanna mångsidighet som har gett dem en så 
lojal följarskara, med en imponerande prestationsrepertoar som kan ta dig från 
vattensportens adrenalinpumpande spänning till nöjeskörningens avkopplande 
värld.

Den nya VX Cruiser HO är verkligen premiumvattenfordonet som står ut i det här 
segmentet, och som levererar en kraftfull blandning av högpresterande spänning, 
precisionshantering, körkomfort och design. För den ultimata upplevelsen av 
nöjeskörning ska du satsa på VX Cruiser HO.

Ny 4,3-tums multifunktions färgdisplay 
med snabb tillgång
Bland dess många egenskaper finns denna 
tydliga och lättavlästa display som hjälper dig att 
kontrollera och övervaka alla system ombord, 
med hjälp av lättillgängliga knappar intill styret. 
Topphastighet och accelerationsgränser kan också 
sättas här - tillsammans med PIN-kodaktiverade 
inlärnings- och säkerhetsinställningar. Vi låter den 
senaste tekniken jobba för dig!

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
din körupplevelse och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Dra bara i handtaget på höger sida för 
att åka framåt och accelerera - dra i handtaget 
till vänster för att sakta ner eller backa. Ja, med 
bonusen Reverse Traction Control är det verkligen 
så enkelt!

Integrerat ljudsystem tar ut dina låtar på 
vattnet
Den nya VX Cruiser HO har en annan speciell 
talang - den kan förvandlas till en konserthall 
tack vare det helintegrerade, fabriksinstallerade 
Bluetooth-ljudsystemet. Högtalarna är perfekt 
positionerade i fotutrymmena och kontrolleras 
från en lättillgänglig panel intill styret. En 
lågspänningsregulator är installerad för att 
skydda batteriet.

Ny sätesdesign - mer komfort och bättre 
hantering
Både det superbekväma CRUISER-sätet för 3 
personer och VX-styret är nya, smalare design 
vilket ger en utmärkt ergonomisk sitt- och 
körposition. Tillsammans med de djupare, bredare 
foturymmena och handtagen med ny design ger 
det här (speciellt för den mindre föraren) utmärkt 
kontroll över hanteringen. 
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Multitalangen.



 

Ta kontroll över vågorna i full stil med nya VX DeLuxe. Elegantare design och 
grafik, ökad kontroll och förvaring utöver den jämna kraften hos den speciella 
TR-1 HO-motorn - allt-i-ett för att ge din stil en boost.

Utöver VX:s många standardfördelar som vårt exklusiva och revolutionerande 
RiDE-system och våra högpresterande motorer är helt nya funktoner som den 
unika multifunktions färgdisplayen och dubbla multifästen för GPS eller din 
kamera.

För att ge dig ännu mer glädje har den nya VX DeLuxe klassledande 
förvaringsenheter som ett stort vattentätt handskfack med LED-belysning och 
USB-/12V-uttag - med enheter under sätet och i fören och en total kapacitet på 
114 liter! Funktioner som dessa tar upplevelsen av vattenfordonet till en helt ny 
nivå.

Ny 4,3-tums multifunktions färgdisplay 
med snabb tillgång
Bland dess många egenskaper finns denna 
tydliga och lättavlästa display som hjälper dig att 
kontrollera och övervaka alla system ombord, 
med hjälp av lättillgängliga knappar som är 
praktiskt placerade intill styret. Topphastighet 
och accelerationsgränser kan också sättas här 
- tillsammans med PIN-kodaktiverade inlärnings- 
och säkerhetsinställningar. 

Högeffektiv, trecylindrig TR-1-motor på 1 
049 kubik
VX Deluxe drivs av vår innovativa 3-cylindriga 
motor, 1049cc High Output TR-1. Denna 
anmärkningsvärt kompakta och lätta enhet 
som är överraskande stark och erbjuder livlig 
acceleration och utmärkt kraft, plus ekonomi och 
pålitlighet. Motorns låga vikt hjälper också till 
att ge överlägsna köregenskaper, smidighet och 
balans.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics) (Elektronisk 
gas och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
din körupplevelse och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Dra bara i handtaget på höger sida för 
att åka framåt och accelerera - dra i handtaget 
till vänster för att sakta ner eller backa. Ja, med 
bonusen Reverse Traction Control är det verkligen 
så enkelt!

Smalare sätesdesign - mer komfort och 
bättre hantering
Både det superbekväma CRUISER-sätet för 2 
personer och VX-styret är nya, smalare design 
vilket ger en utmärkt ergonomisk sitt- och 
körposition. Tillsammans med de djupare, bredare 
foturymmena och handtagen med ny design ger 
det här utmärkt kontroll över hanteringen.
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UPPLEV
Utan krångel, kul för alla!

Upptäck vår rekreationsserie - sedan 
introduktionen har Ex modellerna gjort 
det möjligt för fler att upptäcka våra 
Waverunner.

Starka, pålitliga, mångsidiga med massa 
körglädje.

Ex modellerna innehåller många av de 
exklusiva och avancerade funktionerna som 
i våra premiummodeller.  EX-modellernas 
fantastiska mångsidighet - och tillgänglighet 
- gjort dem till en lyckad framgång. Deras lite 
mindre format gör dom lätthanterliga och 
roligt livfulla att köra.



 

Upplev en värld av nöje.



 

EX Limited är obegränsad glädje, skapad för dem som vill ta ett första steg in i 
vattensportens värld och få upplevelsen och spänningen från vågorna utan att 
släppa taget om familjeavkoppling och -komfort. Den är naturligtvis fullt utrustad 
med den smidiga och användarvänliga hantering du förväntar dig av din Yamaha.

EX-serien har designats med all pålitlighet och teknisk innovation för vilka 
våra WaveRunners är kända, men med ett ovanligt rakt tillvägagångssätt utan 
krusiduller för effektivt och lättillgängligt nöje.

Den exklusiva RiDE®-tekniken, vårt lättanvända och intuitiva kontrollsystem som 
verkligen förvandlade körupplevelsen i kategorin, har lett till ökad glädje för 
otaliga WaveRunner-förare runt om i världen och står i centrum för EX Limiteds 
garanterade prestanda.

Kraftfull TR-1-motor - 3 cyl 1049cc
Trots den överraskande prisvärdheten drivs 
den spännande EX Limited av den senaste 
versionen av vår innovativa 3-cylindriga motor, 
1049cc Yamaha TR-1. Det är en kompakt, 
lättviktsenhet som är överraskande stark - med 
livlig acceleration och utmärkt kraft, plus den 
legendariska ekonomin och pålitligheten som du 
förväntar dig av en Yamaha.

Bekvämt säte för upp till tre personer
Det ergonomiskt utformade, tvåfärgade och 
skräddarsydda sätet är mycket säkert och 
bekvämt – perfekt för körning ensam eller 
för turer med upp till tre personer. Den höga 
komfortnivån ger dig känslan av att allt är 
skräddarsytt för att passa dig. Dessutom finns 
det ett mycket praktiskt torrt förvaringsutrymme 
under sätet.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics) (Elektronisk 
gas och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE®-systemet 
förändrar styrförmågan och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Tryck bara på reglaget på höger handtag 
för att åka framåt och accelerera eller dra i 
reglaget på vänster handtag för att sakta ned 
eller backa. Ja, och med hjälp av antislirsystemet 
är det verkligen så enkelt!

Designad för allroundhantering och 
-prestanda
Den jämna, tysta kraften, de kompakta 
måtten och den lätta vikten hos TR-1-motorn 
kombinerade med den tuffa, hållbara och 
beprövade skrovdesignen erbjuder en fantastisk 
mix av användarvänlig hantering, med ovanlig 
smidighet och balans. Resultatet är maximalt nöje 
och maximal kontroll med minimala svårigheter, 
även för mindre erfarna förare.
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Utmana vågorna!



 

Oavsett vad vi skapar håller vi oss nära och troget till Yamahavärden. ”R” i 
EXR står för racinginspirationen som är kärnan i den här dynamiska modellen. 
Adrenalinsökande nybörjare är garanterade den lätta smidigheten och 
användarvänliga hanteringen som kommer att få dem att lära sig hantera vågorna 
snabbt!

En kraftfull, sportig maskin som ändå är mångsidig och lätt att hantera tack vare 
det lätta, smidiga NanoXcel 2-skrovet och den revolutionerande Ride®-teknologin 
- det intuitiva, lättanvända systemet som har förändrat sättet på vilket vi upplever 
WaveRunner-körning.

Adrenalinruset du kommer att få beror på prestanda-DNA:n som rinner genom 
ådrorna på den iögonfallande och spännande EXR - och det är ren Yamaha - en 
häftig blandning av den allra senaste tekniska innovationen, världsledande 
ingenjörskonst och beprövad passion.

10 % mer effekt – TR-1 HO-motor på 1 049 
kubik
Alla modeller i EXR-serien har vår innovativa 
trecylindriga motor, den enastående Yamaha 
TR-1 på 1 049 kubik, men EXR har den senaste 
HO (High Output)-versionen av den här kompakta 
och lätta enheten och ger 10 % mer effekt! 
Resultatet? Häftig acceleration och fantastisk 
topphastighet i kombination med Yamahas 
legendariska ekonomi och pålitlighet.

Bekvämt säte för upp till tre personer
Det ergonomiskt utformade, tvåfärgade och 
skräddarsydda sätet på EXR är bekvämt och 
perfekt för körning ensam eller med upp till två 
vänner. Den höga komfortnivån ger dig känslan 
av att allt är skräddarsytt för dig. Dessutom finns 
det ett praktiskt torrt förvaringsutrymme under 
sätet.

RiDE-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics) (Elektronisk 
gas och växelreglage)
Det revolutionerande RiDE®-systemet 
förändrar styrförmågan och ökar varje förares 
självförtroende, oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Tryck bara på reglaget på höger handtag 
för att åka framåt och accelerera eller dra i 
reglaget på vänster handtag för att sakta ned 
eller backa. Ja, och med hjälp av antislirsystemet 
är det verkligen så enkelt!

NanoXcel2-lättviktsmaterial i skrov och 
däck
I den supersportiga EXR har vi varit noga med 
att behålla den fantastiska kombinationen av 
användarvänlig manövrering och balans som är så 
uppskattad i de andra EX-modellerna, men vi har 
byggt skrov och däck i vårt allra senaste material 
– det unika och lätta, men ändå tåliga NanoXcel2. 
Detta gör vår EXR ännu snabbare, smidigare och 
roligare!
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Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, i enlighet med nationella bestämmelser och lagstiftning.

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
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Hel våtdräkt för män
D20-AL101-E1-0L

Våtdräkt för män
D20-AL102-E1-1L

Säkerhetsväst för kvinnor
D20-AJ214-E1-0S

Säkerhetsväst för män
D20-AJ114-E1-0L

Säkerhetsväst med fyra spännen
D20-AJ314-E1-0L

Handskar
D20-AN103-E1-0L

Neoprenskor
D20-AF301-E1-40

Neoprene



 

Varje Yamaha förtjänar det bästa

Vi rekommenderar att du alltid använder Yamaha-originaldelar så att din 
Yamaha ger optimala prestanda och långsiktig tillförlitlighet. Våra högkvalitativa 
reservdelar uppfyller dokumenterade säkerhetsnormer, passar perfekt och är 
slitstarka – så att du kan känna dig trygg.

Genom att låta en auktoriserad Yamaha-återförsäljare ta hand om service kan 
du vara säker på att allt underhåll utförs av välutbildade Yamaha-tekniker som 
använder originalreservdelar och Yamalube-produkter.

Våra tekniker utbildas regelbundet vid Yamaha Technical Academy, vilket ger dem 
den expertkunskap och gedigna erfarenhet som krävs för att hålla din Yamaha-
produkt i nyskick. Du kan få närmare information genom att kontakta din lokala 
Yamaha-återförsäljare eller besöka vår webbplats:  

www.yamaha-motor.eu/services



  

Osynlig teknik

Varje Yamaha är konstruerad för att fungera 
effektivt och tillförlitligt – och det bästa 
sättet att upprätthålla höga prestanda och 
förlänga komponenternas livslängd är att 
använda Yamalube-produkter.

Oljan är förbränningsmotorernas blod, 
och Yamalube-sortimentet omfattar hel- 
och halvsyntetiska oljor för 2-takts- och 
4-taktsmotorer, liksom särskilda mineral- och 
racingoljor. Det betyder att Yamalube har rätt 
smörjmedel för ett brett spektrum av klimat- 
och användningsförhållanden.

Vi tillverkar även en rad skötselprodukter som 
håller din ögonsten i toppskick. Om du tar 
hand om din Yamaha så tar din Yamaha hand 
om dig. Din lokala Yamaha-återförsäljare kan 
ge råd om de bästa Yamalube-produkterna 
för din Yamaha. Du kan också besöka vår 
webbplats: 

www.yamaha-motor.eu/yamalube
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All information i den här broschyren är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. Tänk på att använda PRESTANDA UNDER ANSVAR och skapa förutsättningar för fina sportupplevelser och 

körglädje med den egna vattenskotern. Din Yamaha WaveRunner är i själva verket en båt, och därför är det viktigt att du lär 
dig och följer gällande regler och bestämmelser till sjöss och lokalt, eftersom dessa kan variera mycket mellan olika områden. 
Det är också en fördel om du har möjlighet att få professionell vägledning. Bilderna i den här broschyren visar båtar som körs 

av proffs och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säkert handhavande eller körsätt. 
Läs noggrant igenom allt instruktionsmaterial innan du ger dig ut och bär ALLTID rekommenderad skyddsklädsel samt en 

flytväst under användning. KÖR ALDRIG UNDER ALKOHOLPÅVERKAN.

Följ oss på:

Återförsäljare


