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RUSH
Sol, sjø og begeistring.

For de som elsker spenningen ved å være 
ute på vannet – enten for å kose seg med 
kjøring på en sportsmaskin som er utviklet 
fra bunnen av, eller for å cruise rolig på 
stille vann i omgivelser der naturen byr på 
sitt beste – er det enkelt å finne spesielle 
øyeblikk på en vannscooter. For å si det helt 
enkelt: Den er laget for å kose seg på vannet.

Som en magisk nøkkel til alle gledene du kan 
oppleve på vannet med familie og venner, 
er den uten sidestykke. Akkurat som det 
globale omdømmet for jevn, stille, kraftig 
ytelse og optimal pålitelighet.

Gleden ved rå eventyr. Vannets tiltrekning. 
Utfordringen og fornøyelsen ved å kjøre en 

ekte vannscooter. Du vil se de alle sammen 
på disse sidene.

For å utforske eventyret, besøk 
www.yamaha-marine.no



 

Når du føler det, vil du  
ha det
Intet annet vannfartøy kan gi deg den 
spesielle “Waverunner-følelsen”. Hvorfor? 
Fordi det har tatt årevis med utvikling og 
fokus på teknisk innovasjon for å skape 
den – og å levere den bemerkelsesverdige 
serien vår med klasseledende modeller. Hver 
eneste detalj i teknologien og stylingen gjør 
at du føler deg som ett med maskinen og i 
harmoni med vannet. Det er dette som gjør 
vannscooter-opplevelsen så annerledes – og 
så fullstendig unik.

Kraft på vannet
Den smidige, stille, energisparende motoren 
fra Yamaha er den type høy-ytelsesdrivkraft 
du ønsker for din vannscooter. Den er 
konstruert eksklusivt med tanke på vannet fra 
bunnen av og er utviklet for å gi feilfri ytelse i 
dette svært krevende miljøet ved hjelp av de 
nyeste marine teknologiene – alt for å gi deg 
glede og en god opplevelse.

Innovasjon er vår kunst
Yamaha er kjent i vannfartøy-industrien for 
sitt pionerarbeid som verdens første på flere 
områder, men våre teknologiske innovasjoner 
tar rett og slett pusten fra deg. Fra det 
siste innen banebrytende TR-1 motorer 
til det revolusjonerende og eksklusive 
RiDE® systemet med intuitiv kontroll. Fra 
den bekvemmelige elektroniske trimmen 
til den superlette, supersterke NanoXcel2 
skrogmaterialet. Hos Yamaha er innovasjon en 
kunst i seg selv.

Les mer på yamaha-marine.no

The Yamaha Difference



 

Et nytt trygghetsnivå for alle førere på alle nivåer. 
Trekk i gasspaken på høyre håndtak for å bevege 
deg forover og akselerere – trekk i spaken på 
håndtaket til venstre for å sakke farten eller sette 
den i revers. Det er faktisk så enkelt!

Det elektroniske trimsystemet med to enkle 
knapper ved venstre håndtak gir fullstendig kontroll 
over trimposisjonen under fart. Klikk ganske 
enkelt trimmen inn idet du skal ta en krapp sving, 
og trim deretter like enkelt ut igjen for å oppnå 
topphastigheten. Kan også brukes for å møte sjø og 
bølger på en god og behagelig måte.

Dette unike systemet har intelligente funksjoner 
– Cruise-Assist til å stille inn og opprettholde 
hastigheter. No Wake-modus til å bidra til enkel 
navigering gjennom områder med lav hastighet – og 
Reverse Traction Control for å hindre overturtall i 
revers.

NanoXcel®-skrogene og -dekkene er lette, robuste 
og jevne takket være patentert nanoteknologi, som 
gir svært sterk intermolekylær binding og gir 25% 
vektbesparelse sammenlignet med konvensjonelle 
materialer.

NanoXcel2® er 18% lettere enn den originale 
NanoXcel® - men like ubøyelig og sterk. Det 
reduserer for eksempel skrogvekten til FX Cruiser 
SVHO med 21 kg. Lavere vekt betyr raskere 
akselerasjon, høyere topphastighet og enda bedre 
drivstofføkonomi.

En fordel som bidrar til å finjustere maskinen 
til din egen kjørestil. Noen modeller har 
teleskopisk justering – andre har et spesielt 
4-trinns hellingsjusteringssystem, som bidrar til 
luksusopplevelsen til WaveRunner.

Praktisk og godt gjennomtenkt oppbevaringsplass 

kommer godt med for vannscooter-kjørere. Derfor 
finner du romslige og vanntette rom på de fleste 
modeller. Perfekt for snacks, kald drikke, solbriller, 
slepetau og et lite telt for den turglade.

Den enestående kompressormatade SVHO-
versjonen av 1812cc-motoren i toppmodellene våre 
er like jevn og pålitelig, men gir 20% mer kraft! Du 
finner den i alle FX SVHO-modellene og GP1800R.

RiDE – en revolusjon Elektrisk trim – så enkelt! Elektronisk gasskontroll NanoXcel – lett og robust

NanoXcel 2 - Enda lettere og sterkere Justerbar styring Oppbevaring SVHO motor (Super Vortex  
High Output) på 1812cc



 

Denne miljøvennlige 1812cc DOHC marine 
motoren fra Yamaha har det største 
slagvolumet noensinne for masseproduserte 
vannscootere og er kjent for sin førsteklasses 
ytelse og pålitelighet. Den brukes på 
modellene GP1800R HO, VX Cruiser HO og FX 
HO Cruiser.

Denne tresylinders motoren på 1049cc leverer 13% 
mer kraft enn föregångaren MR-1, men er utrolige 
40% mindre og 20 % lettere – noe som gir høyere 
topphastighet og raskere akselerasjon. Driver alle 
EX-modellene. En spesiell HO-versjon driver VX 
Cruiser HO og den nye VX Limited.

Super Vortex High Output-jetpumpen er spesielt 
designet for å optimalisere den utrolige ytelsen til 
SVHO-motoren, og den konverterer den utrolige rå 
kraften til umiddelbar trekkraft på vannet.

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



 



 



 

PERFORM
Dominer bølgene.

Racing er i Yamaha Motors DNA. Det samme 
adrenalinfylte DNA, dets presisjon og bruk av 
den nyeste teknologien brukes i utformingen 
av modeller som nå tilbys til et bredere 
publikum.

Ytelsesmaskiner som gir opplevelser og 
spenning utover det vanlige, for de som 
søker utfordringer i kjøringen, enten 
det er en konkurranse eller for moro 
skyld. Finn linjen mellom bølgene og 
kjenn akselerasjonen ut av en sving, våre 
sportsmaskiner leverer!



 

“Ekstremt” er ikke nok.



 

Den imponerende, racinginspirerte GP1800R SVHO går utover definisjonen 
av ekstremt, takket være den superladede, ultrasterke 4-sylinders 1.8L SVHO 
motoren. Det lette skoget og slanke designen, kombinert med svingepresisjon, 
gjør dette til en ren adrenalinmaskin klar til å kutte bølgene som aldri før.

Flaggskipet i GP-familien, GP1800R SVHO er en klasseledende modell takket være 
mange teknologiske innovasjoner som gir kraftkjøring med en gang. Den har også 
arvet Yamahas signaturfunksjoner som det nye lette NanoXcel2 skroget og dekket 
- og vårt revolusjonerende RiDE kontrollsystem.

Vårt øye for detaljer går enda lenger: racingdesignet inntaksrist med 
toppinnlasting, rideplate med forbedret håndtering, svinging og 
grovvannstilkobling, lavere tyngdepunkt, nytt ergonomisk sete og styredesign - alt 
dette bidrar til overlegen kontroll.

Lett skrog og ramme for toppytelse
Muliggjort av Yamahas unike materialteknologi, 
NanoXcel2 er imponerende 18% lettere enn vårt 
revolusjonerende NanoXcel, men like stivt og 
sterkt. Det maksimerer spennende ytelse i begge 
de nye GP1800R modellene våre, og bringer dem 
sensasjonell akselerasjon, enda skarpere svinger - 
og mer stabilitet under høy fart.

Auto-Trim funksjon med Cornering og 
Launch kontroll
Dette eksklusive systemet, som er bransjens 
første, tilbyr helautomatisk trimmefunksjon, som 
drives uavhengig av den effektive elektroniske 
trimmekontrollen på styret. Når Cornering 
Control er aktivert, vil den automatisk gire ned 
trimmen når fartøyet deakselererer for en skarp 
sving, og Launch Control girer ned trimmen for å 
forhindre at baugen stiger når du akselerer.

Racing-inspirert pumpedesign og 
inntaksrist
Den nye pumpen, impelleren og inntaksristen 
forbedrer både akselerasjon og håndtering, og 
er introdusert grunnet gode resultater med 
disse innen racing. Det ekstra grepet det gir på 
vannet gir større responsivitet og mer nøyaktig 
håndtering under alle forhold.

Nytt ergonomisk design - for overlegen 
kontroll
Balansen og stabiliteten til den nye GP1800R 
er forbedret ved å senke og sentralisere 
tyngdepunktet, med bruk av en ny, smalere 
design for både setet og det heljusterbare, 
racing-designede styret. Kombinert med den 
nye ergonomiske sitteposisjonen og dypere 
fotbunner, er resultatet et utrolig nivå av 
førerkontroll.
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Bygget for vinne.



 

Den nye GP1800R HO er en ren sportsmaskin bygget for vinne - fra det ultralette 
skroget til bransjens første Auto-Trim som lar deg splitte bølgene i ring, alt er 
laget for å levere spennende, adrenalinfylte opplevelser.

Kraften og akselerasjonen kommer fra vår siste High Output 1.8 liters 4-takts 
motor - den største i industrien - kombinert med mange andre innovative 
funksjoner, som racingdesignet inntakarist med topplasting og rideplaten som gir 
enda bedre akselerasjon, svinging og oppkobling under harde vannforhold.

Det omdesignede setet, styrets form og sitteposisjonen, de dypere fotbunnene 
og det lavere, mer sentrale tyngdepunktet i det ultralette skroget gir et skikkelig 
sprang fremover når det gjelder håndtering og kontroll. Det nye Auto-Trim 
systemet, med auto-start og sving kontroll tar GP1800R HO til det neste nivået.

Lett skrog og ramme for toppytelse
Muliggjort av Yamahas unike materialteknologi, 
NanoXcel2 er imponerende 18% lettere enn vårt 
revolusjonerende NanoXcel, men like stivt og 
sterkt. Det maksimerer den spennende ytelsen til 
den nye GP1800R HO, og hjelper den å levere sin 
sensasjonelle akselerasjon, med enda krappere 
svinger og større stabilitet under høy fart.

Auto-Trim funksjon med Cornering og 
Launch kontroll
Dette eksklusive systemet, som er bransjens 
første, tilbyr helautomatisk trimmefunksjon, som 
drives uavhengig av den effektive elektroniske 
trimmekontrollen på styret. Når Cornering 
Control er aktivert, vil den automatisk gire ned 
trimmen når fartøyet deakselererer for en skarp 
sving, og Launch Control girer ned trimmen for å 
forhindre at baugen stiger når du akselerer.

Racing-inspirert pumpedesign og 
inntaksrist
Den nye pumpen, impelleren og inntaksristen 
forbedrer både akselerasjon og håndtering, og 
er introdusert grunnet gode resultater med 
disse innen racing. Det ekstra grepet det gir på 
vannet gir større responsivitet og mer nøyaktig 
håndtering under alle forhold.

Nytt ergonomisk design - for overlegen 
kontroll
Balansen og stabiliteten til den nye GP er 
forbedret gjennom å senke og sentralisere 
tyngdepunktet, med anvendelsen av en ny, 
slankere design for både setet og det fullt 
justerbare, racingdesignede styret. Kombinert 
med den nye ergonomiske seteposisjonen og 
dypere fotbunner er resultatet et utrolig nivåløft 
for førerkontroll.
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Go Super.



 

Idag er den nye tids adrenalinmaskin født av vår racing-DNA. Ikke lenger 
forbeholdt bare de proffe, denne maskinen bringer konkurransespenningen til alle 
førere. Stå klar for start og dominer bølgene!

Med en pumpende 3-sylinders 4-takts motor, den slanke og ultra-lette SuperJet 
gir en kraftig kombinasjon av akselerasjon under høy fart, mens smidigheten, 
manøvrerbarheten og kontrollen lar deg ta svingene som aldri før.

Det omdesignede bredere karosseriet og “L mode”, for å hjelpe deg med 
opplæring, som gir spenning når du står og kjører. Det brede utvalget av 
justerbare funksjoner skaper en komfortsone for nybegynnere og fritidsførere 
som gjør at de kan nyte en ny type kjøring uten anstrengelser.

Høy-ytelses 4-slags TR-1 motor
Den nye SuperJet er drevet av en høy-ytelses, 
3-sylinders, 1049cc 4-takts Yamaha TR-1 motor 
som garanterer spennende dreiemoment 
gjennom hele RPM-serien, for halsbrekkende 
akselerasjon.

Spesiell ‘L’ (lærings) modus 
Det spesielle elektroniske ‘L’ modus er et 
hjelpeprogram for de mindre erfarne eller for 
førstegangsførere. Det hjelper med å holde 
kraften og følsomheten til SuperJet litt tilbake. 
Når føreren føler seg mer selvsikker, kan han 
slippe løs maskinens fulle kraft og potensiale.

Nytt bredere og lettere skrog
Det nye skrogdesignet, med bredere 
frontseksjon, beholder all smidigheten og 
holdningen i vannet som den originale SuperJet 
hadde, men med mer stabilitet, gir den perfekt 
plattform til både fritidsbruk og konkurransebruk.

Kompakt og lett å transportere.
Uanstrengt transportering, siden SuperJet er 
kompakt og lett nok til å få plass i en varebil og 
lett å ta ned eller opp av vannet. Den passer 
naturligvis også til garasjen eller på dekket av en 
større yacht.
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SuperJet Dekalsett

Den minimale designen og svart-hvitt
fargevalget til den nye SuperJet ikke bare
understreker det aggressive og innovative
formen, men gir også mulighet for full 
personalisering til de som liker å legge
til litt av sitt eget preg.

Yamaha har utviklet seks forskjellige dekalsett 
for den nye Superjet med moderne grafikk 
inspirert av dagens sportstrender. Sterke 
farger i forskjellige kombinasjoner som gir 
maskinen din et helt nytt utseende som 
skiller seg ut! Som en bonus gir det sterke 
dekalsettet maskinen din ekstra beskyttelse.



SuperJet dekalsett: Grey Blue
YME-STKT0-00-BL

SuperJet dekalsett: Green
YME-STKT0-0G-RN

SuperJet dekalsett: Red
YME-STKT0-0R-ED

SuperJet dekalsett: Yellow
YME-STKT0-0Y-EL

SuperJet dekalsett: Magenta-Pink
YME-STKT0-PU-RP

SuperJet dekalsett: Racing Blue
YME-STKTR-CE-BL



 



 

SHARE
Elsk komforten, føl spenningen.

Hvis du vil ha det beste fra flere verdener. 
Begge kjører alene, men fremfor alt sammen 
med andre, ”delt glede er dobbelt glede”, da 
må se på vår Cruiser-serie.

En litt mer avslappet tilnærming til kjøring 
trenger ikke å bety mindre ytelse eller 
mangel på håndtering og respons.

Disse VX- og FX-modellene har mange 
funksjoner og funksjoner som er unike 

for Cruiser-modeller, men de har samme 
imponerende gassrespons og fin håndtering 
som kjennetegner alle våre vannscootere,



 

Ytelse uten 
kompromisser.



 

Den allsidige fremragenheten til den høyt ytende FX Cruiser SVHO er 
bemerkelsesverdig. Dette er en komfortabel og rask langdistanse vannscooter, 
proppfull med praktiskepraktiske funksjoner og et tursete for tre personer, gi gass 
og det blir til en imponerende sportsmaskin klar for ekstrem handling.

Den turboladede SVHO motoren fungerer perfekt med den slanke 
karosseriformen og lette NanoXcel2 skroget, og leverer utrolig ytelse med stabil, 
smidig håndtering. Alt sammen supplert med vårt revolusjonerende og intuitivt 
anvendelige RiDE™ kontrollsystem.

Funksjoner som helelektroniske kontrollsystemer gjør FX Cruiser SVHO til en 
markedsleder på dette aspektet også, med funksjoner som Cruise-Assist, No-
Wake Mode med 3 posisjoner, elektronisk reversgir og TDE (Thrust Directional 
Enhancement Control).

Motor på 1812cc med kompressor
Denne fantastiske SVHO-motoren (Super Vortex 
High Output) gir jevn, fleksibel effekt og har 
svært effektive kjøle- og luftinntakssystemer i 
tillegg til kraftige motorkomponenter. Den store 
Hyper-Flow-jetpumpen forvandler motoreffekten 
til heftig akselerasjon og høy toppfart. Den 
elektroniske bensininnsprøytningen (EFI – 
Electronic Fuel Injection) gir jevn gange og lavt 
forbruk.

Kjørekontrollsystem
Med denne nyeste generasjonen av det velkjente 
L-modus-systemet vårt, kan du i tillegg til å 
forhåndsinnstille topphastigheten også legge 
inn akselerasjonskurven, slik at farten blir helt 
perfekt når du skal trekke noen på en vannleke 
eller et wakeboard. Du kan også låse hastigheten 
på et lavere nivå til nybegynnere, eller stille inn 
en stabil hastighet på lengre turer så de blir mer 
økonomiske.

Elektronisk kontroll – en ny revolusjon
Du kommer helt sikkert til å like de intelligente 
funksjonene på de avanserte elektroniske 
kontrollsystemene våre. Bruk Cruise-Assist 
for å stille inn og opprettholde bestemte 
hastigheter og No Wake-modus med 
3 posisjoner til å navigere rolig gjennom 
farvann med fartsrestriksjoner. Den elektronisk 
reversfunksjonen og TDE (Thrust Directional 
Enhancement) hjelper deg med å manøvrere med 
ekstra lav hastighet når du skal legge til kai.

Aerodynamisk fasong og skrog produsert 
i NanoXcel2
Skroget til denne FX-modellen er produsert 
i Yamahas unike NanoXcel2-materiale. 
Imponerende lett, og samtidig stiv og robust, 
gir dette en utrolig bra ytelse på vannet med 
imponerende akselerasjon, høyere topphastighet, 
bedre økonomi – og enda bedre kjørekomfort.
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Superlad opplevelsene 
dine.



 

Ja, du får et stort smil når du kjører denne maskinen over bølgetoppene, eller 
utforsker dens rolige side, når det kommer til den smidigste, stilleste og kraftigste 
3-seters touringmaskinen du kan ønske deg, klar til å gi deg flotte opplevelser med 
luksus og komfort.

Den turboladede SVHO motoren og lettvekts NanoXcel®2 karosseriet og rammen 
gir den perfekte kombinasjonen - smidig, imponerende kraft sammen med stabil, 
smidig håndtering og ekstremt komfortabel kjøring.

Design tettpakket med banebrytende teknologi og innovasjon, med vår 
revolusjonerende og intuitive RiDE kontrollsystem, elektronisk trimme og 
reversgir, Cruise-Assist og fjernkontrollert sikkerhetssystem.

Motor på 1812cc med kompressor
Denne fantastiske SVHO-motoren (Super Vortex 
High Output) gir jevn, fleksibel effekt og har 
svært effektive kjøle- og luftinntakssystemer i 
tillegg til kraftige motorkomponenter. Den store 
Hyper-Flow-jetpumpen forvandler motoreffekten 
til heftig akselerasjon og høy toppfart. Den 
elektroniske bensininnsprøytningen (EFI – 
Electronic Fuel Injection) gir jevn gange og lavt 
forbruk.

Fargeskjerm med touch, den første av 
slitt slag.
En tydelig skjerm med F-N-R, hastighet, 
systemstatus for trim og RiDE, diagnostikk og 
kontroll over alle de elektroniske systemene 
hører til funksjonene på denne stilige nye 
4,3-tommers CONNEXT-berøringsskjermen med 
farger. Den kan tilpasses etter behov – alt fra 
skjermfarge og layout til hvilke funksjoner som 
skal kontrolleres eller vises.

RiDE®-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – revers med 
intuitiv bremseelektronikk)
Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir 
kjøregleden en ny dimensjon og gir en ekstra 
følelse av trygghet og mestring hos førere... på 
alle nivåer. Trekk i gasshendelen på høyre håndtak 
for å bevege deg forover og akselerere – trekk 
i hendelen på håndtaket til venstre for å sakke 
farten eller sette den i revers. Det er faktisk så 
enkelt!

Aerodynamisk fasong og skrog produsert 
i NanoXcel2
Skroget til denne FX-modellen er produsert 
i Yamahas unike NanoXcel2-materiale. 
Imponerende lett, og samtidig stiv og robust, 
gir dette en utrolig bra ytelse på vannet med 
imponerende akselerasjon, høyere topphastighet, 
bedre økonomi – og enda bedre kjørekomfort.
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Utvid horisonten.



 

Den fremragende FX Cruiser HO tilbyr deg enda et sprang mot luksus og ytelse. 
Denne modellen utvider kjørehorisonten din med en perfekt blanding av design 
og ingeniørvitenskap forbedret for å gjøre dagene dine på vannet enda mer 
avslappet og gledelig, enten du er alene eller sammen med andre.

Føl kraften i 1812cc HO motoren. Utforsk den smidige, sikre håndteringen 
av det slanke, lette NanoXcel-karosseriet, sammen med den revolusjonære 
graden av intuitiv kontroll som vårt eksklusive RiDE system og fullt elektroniske 
overvåkingssystem og kontrollsystemer tilbyr. Du vil aldri gå tilbake til noe annet!

Din oppdagelsesreise begynner med utforskningen av det bemerkelsesverdige 
elektroniske gass og trimsystemene, Reverse Traction Control, sikkerhetsmodus 
og en serie med andre funksjoner: utvidet akterplattform, justerbart styre, 
Cruiser-sete for 3 personer, opptrekkbare pulleter... kort og greit, en verden av 
cruising glede.

Kraftfull og effektiv motor på 1812 cm³
Den høyeffektive motoren på 1812 cm³ og stort 
slagvolum gir massevis av kraft – og Hyper-Flow-
jetpumpen med trebladet skovle forvandler 
denne kraften til sitrende akselerasjon. Den 
elektroniske drivstoffinnsprøytningen (EFI 
– Electronic Fuel Injection) gir den jevneste 
effektoverføringen som er mulig, samt effektiv, 
økonomisk kjøring, selv på vanlig, blyfritt 
drivstoff.

Fargeskjerm med touch, den første av 
slitt slag.
En tydelig skjerm med F-N-R, hastighet, 
systemstatus for trim og RiDE, diagnostikk og 
kontroll over alle de elektroniske systemene 
hører til funksjonene på denne stilige nye 
4,3-tommers CONNEXT-berøringsskjermen med 
farger. Den kan tilpasses etter behov – alt fra 
skjermfarge og layout til hvilke funksjoner som 
skal kontrolleres eller vises.

Elektronisk kontroll – en ny revolusjon
Du kommer helt sikkert til å like de intelligente 
funksjonene på de avanserte elektroniske 
kontrollsystemene våre. Bruk Cruise-Assist 
for å stille inn og opprettholde bestemte 
hastigheter og No Wake-modus med 
3 posisjoner til å navigere rolig gjennom 
farvann med fartsrestriksjoner. Den elektronisk 
reversfunksjonen og TDE (Thrust Directional 
Enhancement) hjelper deg med å manøvrere med 
ekstra lav hastighet og legge til kai. 

RiDE®-system (Reverse with intuitive 
Deceleration Electronics – revers med 
intuitiv bremseelektronikk)
Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir 
kjøregleden en ny dimensjon som gir en ekstra 
følelse av trygghet og mestring hos førere på alle 
nivåer. Trekk i gasshendelen på høyre håndtak 
for å bevege deg forover og akselerere – trekk 
i hendelen på håndtaket til venstre for å sakke 
farten eller sette den i revers. Det er faktisk så 
enkelt!
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Ren kraft sluppet løs.



 

Den nye VX Cruiser HO ligger i toppen av VX-serien med den kraftigste motoren 
i klassen. 4 sylindere og 1.8L med høy ytelse for den reneste spenningen er 
kombinert med en eksepsjonell cruisingluksus for de som ikke ønsker seg det.

Mange faktorer har bidratt til at våre VX-modeller er blitt de mest populære 
vannscooterne, men det er egentlig deres allsidighet som har vunnet en lojal 
følgerskare, med et imponerende ytelsesrepertoar som spenner fra den 
adrenalinpumpende spenningen i vannsport til den avslappende turen på sjøen.

Den nye VX Cruiser HO er en fremragende premium vannscooter innen 
kategorien, som leverer en kraftig blanding av høy ytelse med spenning, 
presisjonshåndtering, førerkomfort og skikkelig stil. For den ultimate cruising 
opplevelsen, kan du satse på VX Cruiser HO.

Ny 4.3” multifunksjons fargeskjerm med 
hurtigtilgang
Blant de mange talentene finner du en klar 
og lettlest skjerm som hjelper deg med å 
kontrollere og overvåke alle systemene ombord, 
ved bruk av lett tilgjengelige knapper. Toppfart 
og akselerasjonsgrenser kan legges inn herfra, 
sammen med PIN kodeaktivert opplæring 
og sikkerhetsinnstillinger. Vi la til den siste 
teknologien for at det skulle fungere for deg!

RiDE system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics
Det revolusjonerende RiDE-systemet gir 
kjøregleden en ny dimensjon og skaper en ekstra 
følelse av trygghet og mestring hos førere på alle 
nivåer. Bare trekk i spaken på høyre håndtak for 
å bevege deg fremover og akselerere, så trekker 
du i spaken på venstre håndtak for å sakke ned 
og reversere. Ja, med bonusen Reverse Traction 
Control er det faktisk så enkelt!

Integrert audiosystem tar musikken din 
ut på vannet
Den nye VX Cruiser HO har et annet spesielt 
talent også - den kan omvandles til en konserthall, 
takket være et helintegrert, fabrikkinstallert 
Bluetooth lydsystem. Høytalerne er perfekt 
posisjonert i fotbunnene og kontrolleres fra et 
lett tilgjengelig panel ved siden av styrespaken. 
Det er tilpasset en lavspenningsregulator for å 
beskytte batteriet.

Nytt setedesign - mer komfortabel og 
med bedre håndtering
Både den superkomfortable 3-persons CRUISER 
setet og styret til VX er nye, smalere design som 
gir utmerket ergonomisk sitte og kjøreposisjon. 
Med dypere, bredere fotbunner og nydesignede 
håndtak, får du enda bedre kontroll over 
håndteringen (særlig for mindre førere). 
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Style din maskin.



 

Ta bølgene med stil på den nye VX DeLuxe. Slankere design og grafikk, økt kontroll 
og lagringsrom på toppen av den smidige kraften fra vår signatur TR-1 HO motor - 
alt i ett for å gi stilen din et løft.

Foruten mange standard VX fordeler som vår eksklusive og revolusjonerende 
RiDE system og høy-ytelsesmotorer, kommer helt nye funksjoner som det unike 
multifunksjons fargeskjermsystemet og doble multipunkt koblingspunkter til 
navigasjonssystemet eller kameraet ditt.

For å gi deg enda mer glede, har den nye VX DeLuxe også klasseledende 
lagringsplass, som et stort, vanntett hanskerom med LED-belysning og USB/12V 
uttak, og lagringsplasser under setet og i baugen, med en total lagringskapasitet 
på 114 liter! Funksjoner som dette løfter vannscooter-opplevelsen til et nytt nivå.

Ny 4.3” multifunksjons fargeskjerm med 
hurtigtilgang
Blant mange bra egenskaper, hjelper denne klare 
og lettleselige skjermen deg til å kontrollere 
og overvåke alle systemer, ved bruk av de raskt 
tilgjengelige knappene ved siden av styret. 
Toppfart og akselerasjonsgrenser kan legges inn 
herfra, sammen med PIN kodeaktivert opplæring 
og sikkerhetsinnstillinger.

TR-1 tresylindret High Output motor på 
1049 cm³
VX Deluxe drives av vår innovative 3-sylinders 
motor, 1049cc High Output TR-1. Denne 
bemerkelsesverdig kompakte og lette enheten 
pakker skikkelig kraft og tilbyr rask akselerasjon 
og flott kraftytelse, pluss sparsommelighet og 
pålitelighet. Den lette motorvekten gjør at den 
overgår alle når det kommer til kjøreegenskaper, 
smidighet og balanse.

RiDE®-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – revers med 
intuitiv bremseelektronikk)
Det revolusjonerende RiDE-systemet gir 
kjøregleden en ny dimensjon og skaper en ekstra 
følelse av trygghet og mestring hos førere på alle 
nivåer. Bare trekk i spaken på høyre håndtak for 
å bevege deg fremover og akselerere, så trekker 
du i spaken på venstre håndtak for å sakke ned 
og reversere. Ja, med bonusen Reverse Traction 
Control er det faktisk så enkelt!

Smalere setedesign - for mer komfort og 
bedre håndtering
Både det superkomfortable setet for 2 personer 
og styret til VX er nydesignet med en smalere 
look som gir utmerket ergonomisk sitte og 
kjøreposisjon. Sammen med dypere, bredere 
fotbunner og nydesignede håndtak gir det bedre 
kontroll over håndteringen.
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ENJOY
”Ingen problemer” moro for alle.

Oppdag rekreasjonsserien vår - siden 
introduksjonen har Ex-modellene gjort det 
mulig for flere å oppdage Waverunner.

Sterk, pålitelig, allsidig med mye kjøreglede.

EX-modellene inneholder mange eksklusive 
og avanserte funksjoner. EX-modellenes 

fantastiske allsidighet - og tilgjengelighet - 
gjorde dem veldig populære. Det litt mindre 
formatet gjør dem enkle å håndtere og 
morsomme å kjøre.



 

Bli med i en verden full 
av moro.



 

EX Limited gir deg ubegrenset glede, skapt for de som vil prøve vannsport for 
første gang og oppleve all spenningen og gleden på bølgene uten å måtte gi 
slipp på avslapping og komfort med familien. Den er naturligvis utstyrt med 
smidigheten og den brukervennlige håndteringen som du forventer fra din 
Yamaha.

EX Series er designet med all den påliteligheten og tekniske innovasjonen som 
våre vannscootere er viden kjent for, og som vil gi deg masse gøy på vannet.

Den eksklusive RiDE® teknologien, vårt enkle og intuitive kontrollsystem, som har 
forvandlet kjøreopplevelsen i denne kjøretøykategorien, har gitt økt nytelse til 
våre utallige vannscootere brukere verden rundt, og utgjør kjernen i den ytelsen 
som EX Limited garantert gir deg.

Kraftig TR-1 motor - 3 syl 1049cc
Til tross for den overraskende rimelige prisen 
drives EX Limited av vår siste versjon innen 
innovative 3-sylinders motorer, 1049cc Yamaha 
TR-1. Dette er en kompakt, lett enhet med 
skikkelig kraft, dvs. rask akselerasjon og 
ypperste kraftighet, pluss den legendariske 
sparsommeligheten og påliteligheten du 
forventer fra Yamaha.

Komfortabel sitteplass for inntil 3 
personer
På det ergonomisk utformede, presisjonsydde 
setet i 2 farger sitter du utrolig sikkert og 
komfortabelt – perfekt både når du kjører alene 
eller cruiser med én eller to passasjerer. Det høye 
komfortnivået gir deg følelsen av at setet er 
skreddersydd nettopp for deg. I tillegg er det et 
veldig praktisk og tørt oppbevaringsrom under 
setet.

RiDE®-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – revers med 
intuitiv bremseelektronikk)
Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir en helt 
annen kontroll, og skaper en følelse av trygghet 
hos førere på alle nivåer. Trekk i hendelen på 
høyre håndtak for å kjøre forover. Bruk hendelen 
på håndtaket til venstre for å sakke farten eller 
bakke. Ja, og med Reverse Traction Control som 
en bonus er det virkelig så enkelt.

Designet for allsidig håndtering og ytelse
Den smidige, stille kjøringen, de kompakte 
dimensjonene og den lette vekten av TR-1 
motoren, kombinert med en tøff, slitesterk og 
velprøvd skrogdesign, gir en flott blanding av 
brukervennlig håndtering med uvanlig smidighet 
og balanse. Resultatet er maksimal moro og 
kontroll med minimal vanskelighetsgrad, selv for 
uerfarne førere.
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Utfordre bølgene!



 

Uansett hva vi skaper, forblir vi tro til vår kjerne i Yamaha. R-en i EXR står for 
racinginspirasjon, det som er hjertet i denne dynamiske modellen. Dere som 
søker adrenalin-kick for første gang, er garantert lett smidighet og brukervennlig 
håndtering noe som vil bringe dere raskt over bølgene!

En kraftig, sporty maskin som allikevel er allsidig og lett på bruke, takket være 
det lette, smidige NanoXcel 2 skroget og en revolusjonær Ride®teknologi - det 
intuitive, lett anvendelige kontrollsystemet som har endret opplevelsen av å kjøre 
vannscooter.

Adrenalin-kicket du vil få kommer av ytelses-DNAet som flyter gjennom årene 
til denne fengslende og spennende EXRen - og det er renskåret Yamaha - 
en berusende miks av banebrytende teknisk innovasjon, verdensledende 
ingeniørvitenskap og levd lidenskap.

10 % mer kraft – TR-1 HO-motor med 
1049 cc
Alle modellene i EX-serien drives av en innovativ 
tresylindret motor, 1049 cc Yamaha TR-1, EXR har 
den aller siste HO-versjonen (høy effekt) av den 
kompakte lettvektsmotoren og kan produsere 
10 % mer kraft! Resultatet? Enorm akselerasjon 
og høye hastigheter kombinert med Yamahas 
klassiske økonomiprofil og pålitelighet.

God, behagelig sitteplass til tre personer
Det ergonomiske, presisjonsydde setet i to farger 
på EXR-modellen er komfortabelt og perfekt når 
du kjører alene, men også når du har med deg en 
venn eller to. Komfortnivået er så høyt at setet 
føles skreddersydd nettopp for deg. I tillegg er 
det et veldig praktisk og tørt oppbevaringsrom 
under setet.

RiDE®-system (Reverse with Intuitive 
Deceleration Electronics – revers med 
intuitiv bremseelektronikk)
Det revolusjonerende RiDE®-systemet gir en helt 
annen kontroll, og skaper en følelse av trygghet 
hos førere på alle nivåer. Trekk i hendelen på 
høyre håndtak for å kjøre forover. Bruk hendelen 
på håndtaket til venstre for å sakke farten eller 
bakke. Ja, og med Reverse Traction Control som 
en bonus er det virkelig så enkelt.

NanoXcel2 lett skrog- og dekkmateriale
På den ekstra sporty EXR-modellen har vi 
passet på å beholde de populære egenskapene 
fra andre EX-modeller, blant annet den gode 
kombinasjonen av brukervennlig håndtering og 
balanse. Skrog og dekk derimot er konstruert på 
nytt med det aller nyeste materialet – det robuste 
lettvektsmaterialet NanoXcel2. Det gjør vår EXR 
raskere, smidigere og enda morsommere!
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Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

Spesifikasjoner

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
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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



 



 



 



 

Hel drakt for menn
D20-AL101-E1-0L

Lang underdel for menn
D20-AL102-E1-1L

Sikkerhetsvest for kvinner
D20-AJ214-E1-0S

Sikkerhetsvest for menn
D20-AJ114-E1-0L

Sikkerhetsvest med 4 spenner
D20-AJ314-E1-0L

Hansker
D20-AN103-E1-0L

Neopren-sko
D20-AF301-E1-40

Neoprene



 

Yamaha fortjener det beste

Vi anbefaler deg å alltid bruke Yamaha Genuine Parts, for å garantere at Yamaha 
produktet ditt alltid leverer optimal ytelse og langsiktig pålitelighet. Våre 
høykvalitets reservedeler samsvarer med oppgitt sikkerhetsstandard, passer 
perfekt og er veldig slitesterke - slik kan du nyte utstyret ditt i fred.

Ved å bruke en offisiell Yamaha-forhandler til service, kan du være sikker på at 
alt vedlikehold blir utført av en høyt kvalifisert Yamaha-tekniker som bruker 
Genuine Parts og Yamalube produkter.

Våre teknikere får jevnlig trening ved Yamaha Technical Academy,noe som gir 
dem ekspertkunnskaper og den dybdeerfaringen som trengs for å holde din 
Yamaha i fabrikktilstand. For mer informasjon, spør din Yamaha forhandler eller 
besøk hjemmesiden vår: 

www.yamaha-motor.no



  

Usynlig ingeniørvitenskap

Enhver Yamaha er designet for effektiv 
motorbruk, jevnt og pålitelig - og den best 
emåten å vedlikeholde din Yamahas høye 
ytelse og forlengede produktliv på, er ved å 
bruke Yamaha produkter. 

OLje er livblodet i en intern 
forbrenningsmotor, og Yamalube-serien tilbur 
helt eller semi-syntetiske oljer for 2-takts 
og 4-takts motorer, såvel som spesielle 
mineraloljer og racingoljer. Med andre ord 
er Yamalube det riktige smøremiddelet 
beregnet på et bredt spekter av klimatiske og 
brukeromstendigheter.

Vi produserer også en bred serie med 
vedlikeholdsprodukter som holder din glede 
og stolthet i tipp-topp kondisjon. Tross alt, 
hvis du tar vare på din Yamaha, vil din Yamaha 
ta vare på deg. Your local Yamaha dealer can 
advise you on the best Yamalube product for 
your Yamaha. Eller besøk vår hjemmeside: 

www.yamaha-motor.no



2021_DL1_WRU_NO-NO_PRINT

www.yamaha-marine.no Yamaha Motor Europe N.V.
Filial Norge

Sjøskogenveien 5
P.b. 13 

N-1429 Vinterbro,
Norway

All informasjon i denne brosjyren er bare til generell veiledning og kan endres uten forhåndsvarsel. Vi bør alle utøve KRAFT 
MED ANSVAR og bidra til å bevare gode sportsmuligheter og gleden vi alle får fra vannsport. Du må også forstå at Yamaha 

WaveRunner teknisk sett er en båt, så du må lære og følge alle sjøvettreglene, få profesjonell instruksjon når mulig og 
følge lokale regler og retningslinjer, som kan være vidt forskjellige fra region til region. Illustrasjonene viser båter kjørt 
av profesjonelle, hvor ingen anbefaling eller veiledning om sikker håndtering eller brukermåte er tiltenkt eller implisitt 

i publikasjonen av noen av disse fotografiene. Les alt instruksjonmateriale nøye før du går på sjøen og bær ALLTID de 
anbefalte beskyttelsesklærne og livredderutstyret eller livvesten på båten. ALDRI DRIKK OG KJØR.

Følg oss på:

Forhandler


