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RUSH
Mensen die genieten van de sensatie die het 
water te bieden heeft, of zij nu houden van de 
watersport op een volbloed machine of van 
rustig varen op kalme wateren, beleven hun 
eigen bijzondere momenten aan boord van 
een Yamaha WaveRunner. Simpelweg omdat 
deze hiervoor gemaakt is. Ga er dus voor.

Ervaar de vele manieren waarop je op 
het water kunt genieten met familie en 
vrienden. De WaveRunner modellen zijn 
gewoon ongeëvenaard. En hetzelfde geldt 
voor hun reputatie: als stille machines met 
krachtige, soepele prestaties en ultieme 
betrouwbaarheid.

De voldoening van het echte avontuur. De 
verleiding van het water. De uitdaging en het 
plezier van het varen met een echte Yamaha 
WaveRunner. Je ontdekt het allemaal, en nog 
meer, in deze brochure.

Ontdek de sensatie en ga naar 
www.yamaha-marine.nl

Zon, zee en spanning. Gemaakt voor op het water. 

RUSH



 

Ervaar het WaveRunner 
gevoel en je bent verkocht
Geen enkel ander vaartuig kan je het ware 
‘WaveRunner gevoel’ bieden. Waarom? Er steekt 
jaren van ontwikkeling, toewijding en technische 
innovatie in het ontwerp. Bovendien is er een 
hele serie bijzondere en toonaangevende 
modellen beschikbaar. Ieder detail op het gebied 
van techniek en vormgeving zorgt ervoor dat je je 
één voelt met de machine, volledig in harmonie 
met het water. Dit maakt het varen met een 
WaveRunner zo anders en gewoonweg uniek.

Kracht op het water
Een soepele, stille en zuinige motor van Yamaha 
vormt het sportieve hart van de WaveRunner. 
De krachtbron is vanaf de basis ontworpen voor 
op het water en dus uitermate geschikt om 
vlekkeloos te presteren in deze zeer veeleisende 
omgeving. Dankzij de allernieuwste 
watersporttechnologie ben je dan ook altijd 
verzekerd van volop vaarplezier.

Innovatie is ons motto
Yamaha is door haar baanbrekende innovaties 
vermaard in de watersportindustrie, en deze 
zijn werkelijk adembenemend. Van onze 
innovatieve en geavanceerde TR-1 motoren tot 
het revolutionaire en exclusieve RiDE® systeem 
met intuïtieve bediening. Van het gemak van 
de elektrische trim tot het gebruik van het 
nieuwste superlichte en toch supersterke 
NanoXcel2® rompmateriaal. Bij Yamaha is 
innovatie ons motto.

Ga voor meer informatie naar yamaha-marine.nl



 

NanoXcel2® - nog lichter en sterker

NanoXcel2® is 18% lichter dan het oorspronkelijke 
NanoXcel®, maar met behoud van de stijfheid 
en sterkte. Het maakt de romp van bijvoorbeeld 
de FX Cruiser SVHO® nog eens 21 kg lichter. 
Resultaat hiervan is een snellere acceleratie, 
een hogere topsnelheid en een aanzienlijk lager 
brandstofverbruik.

NanoXcel® - licht en sterk

De romp en het dek van NanoXcel® zijn licht en 
sterk dankzij de gepatenteerde nanotechnologie 
die voor een ongelooflijk sterke intermoleculaire 
binding zorgt. Het gebruik van NanoXcel® leidt 
tot een gewichtsbesparing van maar liefst 25% ten 
opzichte van conventionele materialen.

Elektrisch trimmen is zo gemakkelijk!

Met de twee gemakkelijke knoppen bij de 
linkerhandgreep biedt het opmerkelijke 
elektronische trimsysteem volledige controle tijdens 
het varen. Klik gewoon op de trim knop wanneer 
je een scherpe bocht maakt en schakel vervolgens 
deze weer uit om er met volle snelheid vandoor te 
gaan.

RiDE® is revolutionair

Een ongekend gevoel van vertrouwen voor elke 
bestuurder op ieder niveau. Vooruit en accelereren 
via de gashendel op de rechterhandgreep en vaart 
minderen of achteruit varen via de hendel op de 
linkerhandgreep. Zo eenvoudig kan het zijn!

Lichtgewicht TR-1 motor

Deze driecilinder 1.049cc motor levert 13% meer 
vermogen dan onze originele MR-1 motor en is 
een ongelooflijke 40% kleiner en 20% lichter, 
mede hierdoor hogere topsnelheden en snellere 
acceleratietijden. Voorzien in alle EX-modellen. Een 
speciale High Output-versie is voorzien in de VX 
Cruiser®, VX® DeLuxe en de nieuwe VX.

Super Vortex High Output jetpomp

De Super Vortex High Output jetpomp is speciaal 
ontwikkeld om de sensationele prestaties van 
onze SVHO motor te optimaliseren, en zet het 
ongelooflijk brute vermogen om in een ongekende 
acceleratie op het water.

De Super Vortex HO-motor

De uitstekende SVHO versie met supercharger 
van de 1.812cc motor in onze topmodellen is net 
zo soepel en betrouwbaar, maar levert 20% meer 
vermogen! Ontdek deze krachtbron in alle FX 
SVHO® modellen en de GP1800.

High Output (HO) 1.812cc motor

Deze zuinige, milieuvriendelijke 1.812cc 
DOHC viertaktmotor van Yamaha is de motor 
met de grootste cilinderinhoud ooit in een 
productievaartuig en staat bekend om zijn 
uitmuntende prestaties en betrouwbaarheid. Deze 
motor drijft de VXR®, VX Cruiser® HO en de FX® 
HO modellen aan.



Make waves

 

Quick Shift Trim System (QSTS)

Met de comfortabele QSTS draaigreep kun je, terwijl 
je vaart, vijf trimstanden met een klikbediening 
instellen.  Je hoeft alleen maar te draaien om 
in scherpe bochten de trim in te schakelen en 
vervolgens weer uit te schakelen om er weer met 
volle snelheid vandoor te gaan.

Elektronische gasklepregeling

Dit unieke systeem heeft ‘intelligente’ kenmerken: 
Cruise Assist om snelheden in te stellen en vast te 
houden, No Wake Mode om te varen door gebieden 
waar een lage snelheid geldt, en Reverse Traction 
Control om overtoeren bij achteruitvaren te 
voorkomen.

Comfortabel varen begint hier

Wat voor soort water of vaarstijl jouw voorkeur ook 
heeft, wij hebben de juiste zitting die bij je past. Van 
luxe, ‘theatre style’ cruiser zittingen tot sportieve 
modellen met veel grip. Het comfort voor jou en 
jouw passagiers is gegarandeerd.

Beveiliging op afstand

Met één klik op de knop van de afstandsbediening 
wordt de stand voor laag toerental ingeschakeld 
om gecontroleerd te manoeuvreren. Voor meer 
veiligheid en jouw gemoedsrust kun je met een druk 
op de tweede knop de ontsteking blokkeren, om 
onbedoeld starten of joyriding te voorkomen.

Opbergruimte

Praktische, zorgvuldig ontworpen opbergruimte 
wordt gewaardeerd door bestuurder. Daarom zijn de 
meeste WaveRunner modellen voorzien van ruime, 
afsluitbare, waterbestendige compartimenten. 
Ideaal om jouw spullen droog te bewaren.

Duidelijk afleesbaar dashboard

Gemakkelijk afleesbare gegevens zijn belangrijk 
voor ontspannen varen. Hiervoor zijn de 
WaveRunner modellen voorzien van de beste en 
meest stijlvolle instrumenten en handig geplaatste 
bedieningselementen. Bovendien houdt het 
uitgebreide waarschuwingssysteem je elk moment 
van de trip op de hoogte.

Focus op het zwemplatform

Voor liefhebbers van watersport is elk detail 
overwogen, met name bij het ruim bemeten 
zwemplatform, waar stevige, brede treden, Hydro 
Turf® antislipmatten en handige, goed geplaatste 
handgrepen het eenvoudig maken om (opnieuw) aan 
boord te klimmen.

Verstelbare stuurkolom

Een voordeel dat helpt bij het perfect afstemmen 
van de machine op jouw eigen vaarstijl. Sommige 
WaveRunner modellen hebben telescopische 
verstelling, andere hebben een speciaal in vier 
standen instelbaar stuursysteem als extra luxe 
toevoeging.



 



 

De snelle, wendbare en 
betaalbare Yamaha EX



 

EX

De opwindende EX wordt voortgestuwd door 
de nieuwste versie van onze innovatieve 
driecilindermotor, de 1.049cc Yamaha TR-1, en is 
toch opmerkelijk betaalbaar. Het is een compacte 
en lichte machine die bruist van energie, een 
flitsende acceleratie en sensationeel vermogen 
biedt, plus het lage brandstofverbruik en de 
betrouwbare prestaties die je van een Yamaha 
verwacht.

TR-1 1.049cc driecilinder

De innovatieve Yamaha EX is bedoeld voor mensen die maximale betrouwbaarheid 
en ultiem plezier zoeken in een wendbare machine die zowel veelzijdig is als 
gemakkelijk te bedienen.

De nieuwe EX serie heeft de betrouwbaarheid en technische innovaties die 
Yamaha WaveRunner’s zo legendarisch maken, maar is ontworpen met een 
no-nonsense aanpak die de machines opmerkelijk betaalbaar maakt. Je zou niet 
denken dat deze EX het meest eenvoudige model in de EX serie is.

De EX heeft het soepele, betrouwbare en zuinige vermogen waar Yamaha 
om bekend staat en is bovendien volledig uitgerust om in stijl het water op te 
gaan. Voorzien van duidelijke en informatieve instrumenten, opstaptrede en 
opstapbeugel, trekhaak en voldoende opbergruimte.

Ontworpen voor allround besturing en 
prestaties

Grote tankinhoud van 52 liter Voldoende opbergruimte, luxe 
opstaptrede, opstapbeugel en trekhaak

Het soepele, stille vermogen, de compacte 
afmetingen en het lichte gewicht van de TR-1 
driecilinder, in combinatie met het sterke, 
duurzame en beproefde rompontwerp, zorgen 
voor een geweldige mix van gebruiksvriendelijke 
besturing, wendbaarheid en balans. Het 
resultaat is nog meer plezier en maximaal 
bedieningsgemak, ook voor minder ervaren 
bestuurders.

Mede door de hoge mate van comfort en de 
52 liter brandstoftank, de EX heeft de grootste 
tankinhoud in zijn klasse, zijn lange tochten met 
de EX geen enkel probleem.  Goed doordacht en 
typisch Yamaha.

De EX heeft niet alleen opbergruimte in de 
boeg, maar ook een handig dashboardkastje 
en een ruim opbergvak onder het zadel. Als 
je aan het zwemmen bent, of een funtube, 
skiër of wakeboarder trekt met de standaard 
trekhaak, zijn de behulpzame opstaptrede en de 
antislipmatten een ware luxe.
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Alweer een betaalbare 
Yamaha - de EX Sport



 

EX Sport

Black with Azure Blue

De opwindende EX Sport wordt voortgestuwd 
door de nieuwste versie van onze innovatieve 
driecilindermotor, de 1.049cc Yamaha TR-1, en is 
toch opmerkelijk betaalbaar. Het is een compacte 
en lichte machine die bruist van energie, een 
flitsende acceleratie en sensationeel vermogen 
biedt, plus het lage brandstofverbruik en de 
betrouwbare prestaties die je van een Yamaha 
verwacht.

Krachtige 1.049cc Yamaha TR-1 
driecilinder

De innovatieve Yamaha EX Sport is bedoeld voor mensen die maximale 
betrouwbaarheid en ultiem plezier zoeken in een wendbare machine die zowel 
veelzijdig is als gemakkelijk te bedienen. Ten opzichte van de EX is de EX Sport 
voorzien van meerdere functies.

De EX serie heeft de betrouwbaarheid en technische innovaties die Yamaha 
WaveRunners zo legendarisch maken, maar is ontworpen met een bijzondere no-
nonsense aanpak die de machines ongeëvenaard betaalbaar maakt. De EX Sport is 
de perfecte keuze voor de sportieve watersporter.

De EX Sport heeft het soepele, betrouwbare en zuinige vermogen waar Yamaha 
om bekend staat en is bovendien volledig uitgerust om in stijl het water op 
te gaan. Voorzien van duidelijke en informatieve instrumenten, mechanische 
achteruit functie, dubbele spiegels, opstaptrede en opstapbeugel, trekhaak en 
voldoende opbergruimte.

HyperFlow jetpomp - alle druk die je 
nodig hebt

Multifunctioneel LCD 
instrumentenpaneel

Opbergruimte in de boeg

Verbazingwekkende bestuurbaarheid en 
verrassende prestaties zijn al jaren het kenmerk 
van elke Yamaha WaveRunner. Door de 
combinatie van een hoge waterstroominlaat, 
Hyper-Flow hogedruk jetpomp en een 
roestvrijstalen impeller, deze draait in een 
nauwkeurig ontworpen en geproduceerde 
behuizing, heeft de EX Sport verbluffend veel 
‘grip’ op het water en een indrukwekkende 
acceleratie.

Een stijlvolle cockpit met een duidelijk afleesbaar 
multifunctionele LCD instrumentenpaneel zou je 
misschien niet verwachten op een vaartuig dat zo 
aantrekkelijk geprijsd is, maar de EX Sport heeft 
het. Het stijlvolle instrumentenpaneel biedt een 
heldere, eenvoudig af te lezen snelheidsmeter en 
toerenteller, en afleesbare informatie over het 
brandstofpeil en de draaiuren.

Snelle toegang tot onmisbare spullen in daarvoor 
bestemde opbergruimte.
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Het beste van twee 
werelden, de nieuwe  

EX DeLuxe



 

EX DeLuxe

Black with Lime Green

De opwindende EX DeLuxe wordt voortgestuwd 
door de nieuwste versie van onze innovatieve 
driecilindermotor, de 1.049cc Yamaha TR-1, en is 
toch opmerkelijk betaalbaar. Het is een compacte 
en lichte machine die bruist van energie, een 
flitsende acceleratie en sensationeel vermogen 
biedt, plus het lage brandstofverbruik en de 
betrouwbare prestaties die je van een Yamaha 
verwacht.

Krachtige 1.049cc Yamaha TR-1 
driecilinder

Maak kennis met de innovatieve Yamaha EX DeLuxe, bedoeld voor mensen 
die maximale betrouwbaarheid en ultiem vaarplezier zoeken in een wendbare 
machine die zowel veelzijdig als gemakkelijk te bedienen is. Ten opzichte van de 
EX is de EX Sport voorzien van meerdere functies.

De EX serie heeft de betrouwbaarheid en technische innovaties die Yamaha 
WaveRunners zo legendarisch maken, maar is ontworpen met een bijzondere no-
nonsense aanpak die de machines ongeëvenaard betaalbaar maakt. De Ex DeLuxe 
is het meest luxe model uit onze EX reeks, een rijk uitgeruste machine, standaard 
voorzien van allerlei handige functies!

Hoog op de lijst met de vele voordelen staat onze revolutionaire RiDE® 
technologie, een gebruiksvriendelijk en intuïtief besturingssysteem dat door veel 
watersporters met luid enthousiasme ontvangen is en de vaareigenschappen van 
onze hoogwaardige modellen drastisch veranderd heeft.

Revolutionair RiDE® systeem Comfortabele zitruimte voor maximaal  
3 personen

Multifunctioneel LCD 
instrumentenpaneel

Het revolutionaire RiDE® systeem zorgt voor 
nog meer controle en vergroot in hoge mate het 
zelfvertrouwen van bestuurders op elk niveau. 
Gebruik de gashendel op de rechter handgreep 
om vooruit te gaan en te accelereren, gebruik 
de hendel op de linker handgreep om snelheid 
te minderen of achteruit te varen. En dankzij de 
‘Reverse Traction Control’ is dit ook nog heel 
eenvoudig.

Het met precisie gestikte tweekleurige zadel, 
exclusief voor de EX DeLuxe, is een zeer 
comfortabele plek. Perfect voor sportief varen 
of rustige tochtjes met maximaal drie personen. 
Door de opvallend hoge mate van comfort lijkt 
het of het zadel speciaal voor je op maat is 
gemaakt. Bovendien bevindt zich onder de zitting 
een bijzonder handige opbergruimte.

Een stijlvolle cockpit met een duidelijk afleesbaar 
multifunctionele LCD instrumentenpaneel zou je 
misschien niet verwachten op een vaartuig dat zo 
aantrekkelijk geprijsd is, maar de EX DeLuxe heeft 
het. Het stijlvolle instrumentenpaneel biedt een 
heldere, eenvoudig af te lezen snelheidsmeter en 
toerenteller, en belangrijke informatie over het 
brandstofpeil en de draaiuren.
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De geweldige EXR - 
sneller en nog leuker



 

EXR

Lime Yellow with Azure Blue

Alle modellen uit de EX Series worden 
aangedreven door onze innovatieve driecilinder 
motor, de ongeëvenaarde 1.049cc Yamaha 
TR-1. De EXR heeft echter de nieuwste HO 
(High Output) versie van deze compacte, lichte 
unit. Dit zorgt voor 10% meer power! Het 
resultaat? Geweldige acceleratie en fantastische 
topsnelheden, dit in combinatie met Yamaha’s 
legendarische zuinigheid en betrouwbaarheid.

10% meer power - 1.049cc TR-1 HO engine

Onze EX-serie is wereldwijd gerenommeerd met een geweldige prijs-
kwaliteitsverhouding en wij zijn trots op de nog snellere, nog leukere EXR.

Een krachtige, sportieve machine die veelzijdig is, maar toch eenvoudig te 
besturen. Hoog op de lijst met unieke eigenschappen staat de lichte, wendbare 
NanoXcel2-romp - en onze revolutionaire RiDE™-technologie, het intuïtieve, 
eenvoudig te gebruiken besturingssysteem dat een ware revolutie heeft betekent 
in de besturing van onze WaveRunners uit de premium-lijn.

Ondanks de betaalbaarheid, stroomt er door de aderen van deze EXR puur 
Yamaha-bloed - technologische innovatie, engineering van wereldklasse en 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

Lichtgewicht NanoXcel2 romp Verlengde pomp Stijlvol, multifunctioneel LCD-
instrumentenpaneel

Voor de supersportieve EXR zijn we 
zorgvuldig geweest om de combinatie van de 
gebruiksvriendelijke bediening en balans, die 
zo werd gewaardeerd in andere EX-modellen, 
te behouden. Dit is gelukt, ook al hebben we 
de romp en het dek opnieuw ontwikkeld met 
het nieuwste materiaal - het unieke lichte, maar 
oersterke NanoXcel2. Dit maakt onze EXR nog 
sneller, nog wendbaarder en mogelijk nog leuker!

De gloednieuwe EXR beschikt over een verlengde 
pomp, mede hierdoor een geweldige acceleratie 
en een nog sportiever vaargedrag.

Een stijlvol cockpitpaneel met prachtige 
multifunctionele LCD-instrumenten zou je 
misschien niet verwachten op een vaartuig dat 
zo aantrekkelijk geprijsd is, maar de EXR heeft 
het. Het paneel biedt een heldere, eenvoudig 
af te lezen snelheidsmeter en toerenteller, en 
afleesbare informatie over het brandstofpeil en 
de draaiuren.
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Vrijwel niet  
te evenaren



 

VX DeLuxe

De VX® DeLuxe wordt aangedreven door een 
innovatieve krachtbron, de 1.049cc driecilinder 
High Output TR-1. Deze verrassend compacte 
en lichte machine bruist van energie en biedt 
een flitsende acceleratie en geweldige kracht op 
topsnelheid, dit alles gecombineerd met een laag 
brandstofverbruik en betrouwbare prestaties. 
Het lichte gewicht van deze krachtbron zorgt ook 
voor superieure bestuurbaarheid, wendbaarheid 
en balans.

TR-1 High Output 1.049cc 
driecilindermotor

Deze machine is onderhoudsarm en wordt gekenmerkt door een sportieve 
vormgeving, verbluffende prestaties, een uitzonderlijk laag brandstofverbruik en 
talloze functies. Al deze elementen samen maken de VX-modellen tot de meest 
gewilde vaartuigen. Maar het zijn de allround kwaliteiten en veelzijdigheid die 
ertoe hebben geleid dat ze zo’n trouwe groep fans hebben verworven.

Eigenaren van de VX® DeLuxe kunnen optimaal genieten van een breed scala aan 
standaard functies, maar ook van onze revolutionaire RiDE besturingstechnologie. 
Dit intuïtieve, gebruikersvriendelijke systeem biedt ook de minder ervaren 
bestuurders onmiddellijk zelfvertrouwen.

Simpel gezegd is er op dit moment geen enkel ander vaartuig waarmee dergelijke 
uiterst capabele en plezierige avonturen op het water zo betaalbaar zijn.

Revolutionair RiDE® systeem Multifunctioneel LCD instrumentenpaneel 
en grote geïntegreerde spiegels

Verlengd achterplatform en trekhaak

Het revolutionaire RiDE® systeem zorgt voor 
nog meer controle en vergroot in hoge mate het 
zelfvertrouwen van bestuurders op elk niveau. 
Vooruit en accelereren via de gashendel op de 
rechter handgreep, vaart minderen of achteruit 
via de hendel op de linker handgreep. En dankzij 
de ‘Reverse Traction Control’ is dit ook nog heel 
eenvoudig.

Multifunctioneel LCD instrumentenpaneel in een 
stijlvol cockpit is misschien niet iets wat je op 
een vaartuig zou verwachten dat zo aantrekkelijk 
geprijsd is. En ook verwacht je misschien geen 
grote geïntegreerde spiegels, maar de VX® 
DeLuxe heeft ze zodat je beter in de gaten kunt 
houden wat er achter je gebeurt, wat met name 
van belang is wanneer je een waterskiër of een 
wakeboarder trekt.

Door de comfortabele driepersoons zitting, een 
verlengd achterplatform met diepe opstaptrede 
en een sterke, praktische trekhaak zal de VX® 
DeLuxe zeker aantrekkingskracht uitoefenen 
op alle watersportliefhebbers. De comfortabele 
Hydro Turf® antislipmatten zijn nog een genot 
om naar uit te kijken na het wakeboarden, 
waterskiën of zwemmen met vrienden.
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Ervaar het verschil  
met de VX Limited



 

VX Limited

White

Maak kennis met de VX Limited: een soepele, krachtige motor, plus het 
revolutionaire Yamaha RiDE® besturingssysteem en een groot aantal andere 
functies, hebben gezamenlijk geresulteerd in dit schitterende voorbeeld van 
stijlvolle prestaties gecombineerd met zuinigheid.

De VX-modellen kenmerken zich door een groot aantal technische en praktische 
eigenschappen die deze modellen zo populair maken. Maar het is vooral de 
allround veelzijdigheid die het hem doet.

In een notendop: de VX Limited staat aan de top in dit segment en is een vaartuig 
dat hoge prestaties paart aan een luxe beleving die daarnaast ook nog betaalbaar is.

Technologie op het water Extra opklapbare kikkers Special editie met trekhaak

Verbazingwekkende prestaties en verrassende 
vaareigenschappen zijn het kenmerk van de VX 
Limited, met verbluffend veel pit en 
acceleratie door de combinatie van de hoge 
waterstroominlaat, de Hyper Flow hogedruk 
jetpomp en de roestvrijstalen impeller, die in 
een nauwkeurig ontworpen en geproduceerde 
behuizing zijn werk doet.

VX Limited beschikt in totaal over 4 opklapbare 
kikkers.

Met het sleepoog kan de VX Limited worden 
gebruikt voor sleepsporten: de speciale trekhaak 
is net onder de zitting op de achtersteven van de 
VX Limited gemonteerd en vormt een eenvoudig 
bevestigingspunt voor een sleeptouw.
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De VX Limited wordt aangedreven door een 
innovatieve krachtbron, de 1.049cc driecilinder 
High Output TR-1. Deze verrassend compacte 
en lichte machine bruist van energie en biedt 
een flitsende acceleratie en geweldige kracht op 
topsnelheid, dit alles gecombineerd met een laag 
brandstofverbruik en betrouwbare prestaties. 
Het lichte gewicht van deze krachtbron zorgt ook 
voor superieure bestuurbaarheid, wendbaarheid 
en balans.

TR-1 High Output 1.049cc 
driecilindermotor



 

Ongekend  
veel vermogen -  

de VX® Cruiser HO



 

VX Cruiser HO

Het vermogen van de High Output 1.812cc 
viertaktmotor met grote cilinderinhoud is 
verbluffend. En de Hyper Flow jetpomp met 
drieblads impeller zet dit vermogen om in een 
opwindende acceleratie. De elektronische 
brandstofinjectie (EFI) staat garant voor de 
meest soepele en krachtige vermogensafgifte, 
efficiënte en zuinige prestaties, zelfs op normale, 
loodvrije brandstof.

Krachtige High Output 1.812cc 
viertaktmotor

De VX Cruiser HO – ons topmodel VX Cruiser. Een soepele, maar uiterst krachtige 
motor, het revolutionaire RiDE® besturingssysteem en een groot aantal unieke 
eigenschappen hebben gezamenlijk geresulteerd in dit schitterende voorbeeld 
van stijlvolle prestaties gecombineerd met zuinigheid.

De VX-modellen kenmerken zich door een groot aantal technische en praktische 
eigenschappen die deze modellen zo populair maken. Maar het is vooral de 
allround veelzijdigheid die het hem doet.

In een notendop: de VX® Cruiser HO staat aan de top in dit segment en is het 
enige vaartuig dat hoge prestaties paart aan een luxe beleving die ook nog 
betaalbaar is.

Revolutionair RiDE® systeem Romp en dek van lichtgewicht NanoXcel® Cruise Assist/No Wake Mode

Het revolutionaire RiDE® systeem zorgt voor 
een geheel nieuwe beleving en vergroot in hoge 
mate het zelfvertrouwen van elke bestuurder 
op elk niveau. Vooruit en accelereren via de 
gashendel op de rechter handgreep - vaart 
minderen of achteruit via de hendel op de linker 
handgreep.  Zo eenvoudig is het!

De hydrodynamische romp en het dek zijn 
vervaardigd van Yamaha’s unieke NanoXcel®, dat 
ongeveer 25% lichter is dan conventionele GRP. 
Hierdoor is de VX® Cruiser HO uiterst wendbaar 
en tegelijkertijd zeer zuinig. Ook het ontwerp van 
de romp en het dek is van de nieuwste generatie, 
met ruimte en stabiliteit plus extra opbergruimte 
en vaarcomfort.

Vind de perfecte sleepsnelheid en vaar eenvoudig 
door zones waar golfslag verboden is.
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FX HO

White with Green

Het vermogen van de High Output 1.812cc 
viertaktmotor met grote cilinderinhoud is 
verbluffend. En de Hyper-Flow jetpomp met 
drieblads impeller zet dit vermogen om in een 
opwindende acceleratie. De elektronische 
brandstofinjectie (EFI) staat garant voor de 
meest soepele en krachtige vermogensafgifte, 
efficiënte en zuinige prestaties, zelfs op normale, 
loodvrije brandstof.

Krachtige High Output 1.812cc 
viertaktmotor

De ideale mix van prestaties en zuinigheid, met meer eigenschappen en een nog 
completere uitrusting die jouw plezier in toeren en watersport een aanzienlijke 
boost geven: dat is de FX HO.

Zijn 1.812cc-motor met hogedrukpomp en intelligent elektronisch 
gasregelingssysteem zorgt voor indrukwekkende prestaties die gepaard 
gaan met brandstofzuinigheid. De elegant vormgegeven romp, gemaakt van 
ultralicht NanoXcel2® materiaal, en het revolutionaire en intuïtieve RiDE® 
besturingssysteem staan garant voor de meest comfortabele en stabiele 
vaareigenschappen die je ooit hebt beleefd.

De FX HO biedt nog meer - zoals de No Wake Mode en Cruise Assist, luxe zitting 
voor drie personen, groot zwemplatform, extra diepe opstaptrede en dubbele 
opstapbeugels, voldoende opbergruimte, het gaat maar door.

Aerodynamische vorm en rompontwerp, 
dankzij lichtgewicht NanoXcel2®

Elektronische besturing -  
een ware vaarrevolutie

Comfort, afvoer bij de beenruimte -  
en eenvoudiger aan boord klimmen

De strakke aerodynamische vorm en het 
rompontwerp van de FX-modellen worden 
gemaakt van Yamaha’s unieke NanoXcel2® 
materiaal.  Zeer licht, maar toch sterk en stijf. 
Dit zorgt ervoor dat deze machines geweldig 
kunnen presteren op het water: snelle 
acceleratie, hogere topsnelheid, zuiniger en een 
comfortabelere rit.

Ons geavanceerde elektronische 
besturingssysteem zal je verrassen met zijn 
‘intelligente’ kenmerken. Gebruik de Cruise-
Assist om exacte snelheden te behouden, de 
3-posities van de No Wake Mode om te varen 
door gebieden waar een lage snelheid geldt - de 
elektronische achteruit-assist en TDE (Thrust 
Directional Enhancement) voor varen bij zeer 
lage snelheden en aanmeren.

De FX Cruiser biedt meer comfort: 
van de verstelbare stuurkolom tot de 
driepersoonszitting, en een groter zwemplatform 
met een diepere en bredere opstaptrede en 
dubbele beugels om aan boord te klimmen. En 
een handig afvoersysteem bij de beenruimte.
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FX Cruiser HO

Silver with Carbon

Het vermogen van de High Output 1.812cc 
viertaktmotor met grote cilinderinhoud is 
verbluffend. En de Hyper-Flow jetpomp met 
drieblads impeller zet dit vermogen om in een 
opwindende acceleratie. De elektronische 
brandstofinjectie (EFI) staat garant voor de 
meest soepele en krachtige vermogensafgifte, 
efficiënte en zuinige prestaties, zelfs op normale, 
loodvrije brandstof.

Krachtige High Output 1.812cc 
viertaktmotor

De FX Cruiser HO biedt je de volgende stap in luxe en prestaties - met 
verbeteringen die jouw dagen op het water relaxter en leuker maken.

Ervaar de kracht van de 1.812cc High Output krachtbron en ontdek de 
bewegingsvrijheid van het strakke rompdesign, de intuïtieve besturing dankzij 
het revolutionaire RiDE® besturingssysteem en de vaareigenschappen van de 
lichtgewicht NanoXcel2® romp.

De ontdekkingstocht gaat nog verder met de opvallende elektronische gasklep- 
en trimsystemen, Reverse Traction Control en beveiligingssysteemmodus. 
Daarnaast ook een groot aantal andere kenmerken: verstelbare stuurkolom, 
verlengd achterplatform, driepersoons Cruiser zitting en opklapbare kikkers. 
Kortom: dit is cruisen zoals het bedoeld is.

Revolutionair RiDE® systeem 30% meer opbergruimte voor nog meer 
avonturen

Opklapbare kikker

Het revolutionaire RiDE® systeem zorgt voor 
een geheel nieuwe beleving en vergroot in hoge 
mate het zelfvertrouwen van elke bestuurder 
op elk niveau. Vooruit en accelereren via de 
gashendel op de rechter handgreep, vaart 
minderen of achteruit via de hendel op de linker 
handgreep. Zo eenvoudig is het!

Wij hebben zo’n 30% meer opbergruimte 
gerealiseerd in de modellen van onze FX-
serie - dus je kunt nog langer en verder op 
pad. Slimme, geïntegreerde en praktische 
opbergmogelijkheden op de gehele 
boot: met een zeer groot en waterdicht 
handschoenenkastje en veel ruimte onder de 
stoelen, zowel bij de boeg als de achtersteven.

Deze FX Cruiser HO beschikt over 2 handige 
opklapbare kikkers.
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FX SVHO

Black

Deze verbazingwekkende SVHO (Super Vortex 
High Output) motor kenmerkt zich door een 
soepele en flexibele vermogensopbouw en 
is uitgerust met uiterst efficiënte koel- en 
luchtinlaatsystemen en een sterke inwendige 
motorconstructie. De grote Hyper-Flow-
jetpomp zet deze kracht om in een verbluffende 
acceleratie en de elektronische brandstofinjectie 
(EFI) zorgt voor een soepele en efficiënte 
vermogensafgifte.

Supercharged 1.812cc motor

Tover een lach op jouw gezicht tijdens een opwindende vaart dwars door de 
golven, of ontdek de meer ontspannen persoonlijkheid van de soepelste en 
krachtigste driepersoons WaveRunner die je maar kunt wensen, klaar voor het 
grote avontuur in luxe en comfort.

De supercharged SVHO-motor, lichtgewicht NanoXcel2®-romp en het ontwerp 
vormen een perfecte combinatie van indrukwekkend vermogen, stabiliteit, 
wendbaarheid en comfort.

Geavanceerde technologie en innovatie over de gehele linie: de FX SVHO beschikt 
over ons revolutionaire RiDE® systeem, elektronische trim en achteruit, Cruise-
Assist en beveiligingsmodus.

Het eerste kleurentouchdisplay in deze 
tak van sport

Comfort, afvoer bij de beenruimte - en 
eenvoudiger aan boord klimmen

Multi-Mount accessoiresysteem

Helder overzicht van F-N-R, snelheid, trim en 
revolutionair RiDE® systeem, met diagnostische 
informatie en besturing van alle elektronische 
systemen: dit zijn de eigenschappen van het 
4,3” kleurentouchscreen, CONNEXT. Volledig te 
customizen - van de kleur van het scherm en de 
lay-out tot de functie die je wilt gebruiken of wilt 
laten zien.

Dit FX-model biedt meer comfort: 
van de verstelbare stuurkolom tot de 
driepersoonszitting en een groter zwemplatform 
met een diepere en bredere opstaptrede en 
dubbele beugels om aan boord te klimmen. 
En ook nog het eerste afvoersysteem bij de 
beenruimte.

Zou het niet mooi zijn als je de accessoires kunt 
meenemen die je wilt wanneer je een dagje 
het water op gaat? Het Multi-Mount systeem 
betekent dat je jouw speakers kunt meenemen - 
of een gps-systeem - of jouw GoPro - of een kopje 
koffie... alles zit stevig vast aan de FX.
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Snel cruisen  
met supercharger



 

Silver with Torch Red

FX Cruiser SVHO

Azure Blue with Lime Yellow

Deze verbazingwekkende SVHO (Super Vortex 
High Output) motor kenmerkt zich door een 
soepele en flexibele vermogensopbouw en 
is uitgerust met uiterst efficiënte koel- en 
luchtinlaatsystemen en een sterke inwendige 
motorconstructie. De grote Hyper-Flow-
jetpomp zet deze kracht om in een verbluffende 
acceleratie en de elektronische brandstofinjectie 
(EFI) zorgt voor een soepele en efficiënte 
vermogensafgifte.

Supercharged 1.812cc motor

De allroundcapaciteiten van ons paradepaardje onder de WaveRunners, de 
FX Cruiser SVHO, zijn opmerkelijk. Het is een comfortabele cruiser voor lange 
afstanden, vol met handige innovaties, zoals de ‘theatre-style’ Cruiser-zitting voor 
drie personen - maar draai de gashendel open en deze sportmachine is klaar voor 
extreme actie.

De krachtige SVHO-motor, het strakke ontwerp en de romp van ultralicht 
NanoXcel2® zorgen voor geweldige prestaties. Voeg daarbij de stabiele ligging en 
wendbaarheid, ondersteund door ons revolutionaire RiDE® besturingssysteem.

Volledig elektronisch besturingssysteem met Cruise-Assist, 3-position No-Wake 
Mode, elektronische achteruit, TDE (Thrust Directional Enhancement Control) -  
de lijst met mogelijkheden gaat maar door.

Elektronisch trimsysteem voor schakelen 
tijdens de vaart

Aandrijvingsbesturingssysteem Uniek beveiligingssysteem is eenvoudig 
in gebruik

Dit bijzondere systeem biedt volledige besturing 
van de trimpositie tijdens de vaart. Met de twee 
knoppen op het linkerhandvat bestuur je de trim 
met een enkele klik voor een scherpe bocht of 
om snel weg te spurten. Een duidelijk inzicht 
van de positie van de trim tijdens de vaart is een 
eigenschap van de stijlvolle en nieuwe CONNEXT 
kleurendisplay.

De nieuwste generatie van onze bekende 
‘L-modus’ systeem laat je niet alleen een 
topsnelheid vooraf instellen, maar ook de mate 
van acceleratie. Hierdoor heb je de perfecte 
partner, of je nu banden of wakeboards 
meesleept. Voor de onervaren bestuurders is 
het ook mogelijk om lagere snelheden vast te 
zetten - of stel een vaste snelheid in voor langere 
tochten voor een maximale zuinigheid.

Dankzij het innovatieve systeem is er geen aparte 
afstandsbediening om je zorgen over te maken - 
gebruik gewoon de pincode om het alarm en de 
besturingsmodi te ontgrendelen via de handige 
schakelaar - en een aanraking op het CONNEXT-
display.
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Met gemak ben je 
het water de baas



 

GP1800R HO

Black with Carbon

De viercilindermotor van 1,8 liter met DOHC 
heeft de grootste cilinderinhoud in de branche 
en dankzij ons voortdurende innovatie- en 
productverbeteringsprogramma is hij 
buitengewoon compact. Dit resulteert in een 
verbluffende kracht en acceleratie, een enorm 
koppel en zuinigheid.

High Output 1.812cc viertaktmotor, 
DOHC, 16V-motor

De GP1800R HO is een krachtige combinatie van sportieve prestaties en 
ontspannen cruisen, speciaal ontworpen om te profiteren van onze vele 
technische voordelen met een styling die er geweldig uitziet - blitse kleuren en 
graphics - en dit alles voor een niet te kloppen prijs-kwaliteitsverhouding.

Maar nu is er zelfs nog meer - een inlaat aan de bovenzijde met racedesign 
en stavlakken die de wendbaarheid, besturing en controle bij heftig water 
vereenvoudigt.

Ontdek ook de andere geweldige functies die normaal alleen op 
premiummodellen worden aangetroffen: zoals de nieuwe NanoXcel2® romp en 
dek en het revolutionaire RiDE® systeem. Dit besturingssysteem is een ware 
innovatie, het werkt volledig intuïtief en zorgt direct voor vertrouwen bij elke 
bestuurder.

NanoXcel2® romp. Maximale sterkte, 
minimaal gewicht

Door de racesport geïnspireerd 
zittingontwerp - comfort en controle

Verlengd achterplatform en trekhaak

NanoXcel2® weegt maar liefst 18% minder 
dan onze revolutionaire oorspronkelijke 
NanoXcel® - maar met behoud van de stijfheid 
en sterkte. Dit alles mogelijk gemaakt door 
Yamaha’s unieke materiaaltechnologie. Het 
vermindert in aanzienlijke mate het gewicht 
van de ultrasportieve romp van de GP1800R 
HO voor een nog snellere acceleratie, een 
hogere topsnelheid en een nog zuiniger 
brandstofverbruik.

De ergonomisch ontworpen zitting met zijn 
tweekleurige structuur biedt optimale grip en is 
een ware sensatie als u de GP1800R HO voor het 
eerst bestuurt. Een verhoging ondersteunt jouw 
heupen tijdens het accelereren en in bochten, 
waardoor vertrouwen en controle als vanzelf 
komen. Dit betekent dat je langer kunt varen en 
dus langer van de sensatie van het water kunt 
genieten.

De GP1800R HO is door de driepersoonszitting 
nu nog comfortabeler, heeft een verlengd 
achterplatform met een grote, zachte opstap 
en een sterke, praktische trekhaak en zal 
beslist elke watersportfanaat aanspreken. Ook 
de comfortabele Hydro Turf® antislipmatten 
zijn een genot om naar uit te kijken na het 
wakeboarden, waterskiën of zwemmen samen 
met jouw vrienden.
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Onze geweldige 
GP1800R SVHO - 
het summum van 

performance



 

GP1800R SVHO

Azure Blue

Deze verbazingwekkende motor kenmerkt zich 
door een soepele en flexibele vermogensopbouw 
en is uitgerust met uiterst efficiënte koel- en 
luchtinlaatsystemen en een sterke inwendige 
motorconstructie. De 160 mm Hyper-Flow 
jetpomp zet deze kracht om in een verbluffende 
acceleratie, en de elektronische brandstofinjectie 
(EFI) zorgt voor een ultrasoepele en efficiënte 
vermogensafgifte.

Krachtige Super Vortex 1.812cc motor 
met supercharger

Jarenlang hebben onze GP-modellen een onverslaanbare, wereldwijde reputatie 
opgebouwd onder rasechte racers. Dit erfgoed is heel duidelijk zichtbaar 
geworden in ons hoogwaardige model, de GP1800R SVHO.

Deze schitterende, soepele en krachtige machine met een supersterke en 
wendbare romp, kent talloze eigenschappen die het een klasse apart maken, het is 
de droommachine van elke liefhebber.

Maar nu is er zelfs nog meer, met een inlaat aan de bovenzijde en een stavlak 
met racedesign dat de wendbaarheid, besturing en controle bij heftig water 
vereenvoudigt.

Revolutionair RiDE® systeem Een overduidelijk sportief verleden Elektronische trimfunctie en duidelijke, 
stijlvolle instrumenten

Het revolutionaire RiDE® systeem zorgt voor 
een geheel nieuwe beleving en vergroot in hoge 
mate het zelfvertrouwen van elke bestuurder 
op elk niveau. Vooruit en accelereren via de 
gashendel op de rechter handgreep, vaart 
minderen of achteruit via de hendel op de linker 
handgreep. Zo eenvoudig is het!

Met de GP1800R SVHO wordt het slepen van 
mensen en opblaasspeelgoed kinderspel, dankzij 
de sterke trekhaak, twee grote, geïntegreerde 
achteruitkijkspiegels, zeer comfortabele Hydro 
Turf® antislipmatten en een zachte opstaptrede.  
Maar er is nog meer, de nieuwe inlaat aan de 
bovenzijde en een stavlak met racedesign geeft 
je meer grip op het water.

Met de 2 gemakkelijke knoppen bij de 
linkerhandgreep biedt het nieuwe elektronische 
trimsysteem tijdens het varen volledige controle 
over de trimstand. Je hoeft alleen maar te 
draaien om in scherpe bochten de trim in te 
schakelen en vervolgens weer uit te schakelen 
om er weer met volle snelheid vandoor te gaan. 
Duidelijke indicatoren voor trim, RiDE-systeem en 
de standen vooruit-neutraal-achteruit maken deel 
uit van de stijlvolle instrumenten.
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Een legende - 
maar alleen  

voor competitie!



 

SuperJet

White with Blue

De SuperJet™ wordt aangedreven door een 
High Performance 701cc tweecilindermotor. 
Deze krachtbron van wereldklasse wordt gevoed 
door twee Ø 38 mm Mikuni® carburateurs, die 
zorgen voor een uitstekende gasrespons bij ieder 
toerental. Dankzij de efficiënte cilindervulling 
wordt het mengsel van brandstof en lucht 
gelijkmatiger verdeeld, wat zorgt voor een 
betere verbranding, optimale prestaties en een 
laag brandstofverbruik.

Extreem krachtige tweetaktmotor

Mens en machine in perfecte harmonie. Eén met elkaar en met het water. Daarom 
winnen wij volop wedstrijden!

De indrukwekkende kracht en acceleratie van de tweetaktmotor zijn 
gecombineerd met een slanke, ultralichte romp. Uitzonderlijke wendbaarheid 
en controle zijn het handelsmerk van de SuperJet™, waarmee je tegenstanders 
in bochten de baas bent door diep de binnenbocht in te duiken en messcherp te 
draaien.

Het unieke ergonomische ontwerp met de afgeveerde eenheid van stuurkolom en 
stuur plaatsen de bestuurder op natuurlijke wijze in een comfortabele naar voren 
geleunde positie, met recht de meest ideale positie voor competitie gebruik. De 
SuperJet™ is er klaar voor! Maar wees ervan bewust dat de SuperJet™ alleen 
wordt verkocht voor competitie gebruik.

Geoptimaliseerde plaatsing van pomp en 
stavlak

Hyper Flow jetpomp en verstelbare 
straalmond

Roestvrijstalen impeller, speciaal 
ontwikkeld voor competitiedoeleinden

Om de dynamische stabiliteit en de prestaties 
van het rechtuit koersen binnen de grenzen van 
de romp te verbeteren, is het stavlak verder naar 
achter geplaatst om de lengte op de waterlijn te 
vergroten. De pomp zelf is ook meer naar achter 
geplaatst voor stabiele prestaties ook in ruw 
water.

Het SuperJet™ Ø 144 mm aandrijfsysteem 
met Hyper Flow jetpomp is ontworpen om 
de waterstroom te maximaliseren voor 
topprestaties.  De pompconfiguratie van de 
SuperJet™ zorgt voor een uitstekende ‘grip’ en 
soepele acceleratie.

De roestvrijstalen impeller van de SuperJet™ 
is ontwikkeld aan de hand van de feedback van 
SuperJet™ eigenaren. Het superefficiënte en 
hoogwaardige ontwerp van de impeller is met 
behulp van vloeistofanalyse technologie tot 
stand gekomen. Dit ontwerp zorgt voor een 
onovertroffen acceleratie en hoge topsnelheid.
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EX EX Sport EX DeLuxe EXREX EX Sport EX DeLuxe EXR

Romp- en dekspecificaties
Beschikbare kleuren White with Lime Yellow Black with Azure Blue Black with Lime Green Lime Yellow with Azure Blue

Zitplaatsen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen

Lengte (m) 3,13 3,14 3,14 3,14

Breedte (m) 1,13 1,13 1,13 1,13

Hoogte (m) 1,15 1,15 1,15 1,15

Droog gewicht (m) 262 265 272 245

Inhoud brandstoftank (L) 50 50 50 50

Inhoud reservebrandstoftank (L) - - - -

Opbergcapaciteit (L) 29 29 29 29

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht romp - - - •

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht dek •

NanoXcel® ultra-lichtgewicht romp - - - -

NanoXcel® ultra-lichtgewicht dek

SMC - Sheet Molded Compound • • • -

Motorspecificaties
Cilinderinhoud 1.049cc 1.049cc 1.049cc 1.049cc

Type motor
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 Yamaha 

Marine Engine
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 Yamaha 

Marine Engine
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 Yamaha 

Marine Engine
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 High 

Output Yamaha Marine Engine 

Pomptype 144 mm Axial Flow 144 mm Axial Flow 144 mm Axial Flow 144 mm Axial Flow 

Brandstof Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine

Kenmerken
RiDETM systeem - - • •

Achteruit - Mechanisch RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control

Trimsysteem - - - -

Besturing aanpassing - - - -

Beveiliging/lage-RPM modus - - - -

CONNEXT touchscreen - - - -

Cruise Assist/No Wake ModeTM - - - -

Knoppen voor snelle toegang (Alarmdemping/Menu-
scrol)

- - - -

Zadel - - - -

Waterdicht opbergvak - - - -

Opbergvak op de achtersteven - - - -

Opklapbare kikkers - - - -

Spiegels - • • •

Handschoenenvak • • • •

Bekerhouder in het dashboard - - - -

Opstaptrede - • • •

Afvoer bij de beenruimte - - - -

Beperkt accessoirepakket - - -

Multi-Mount systeem - - - -

Tweekleurige dekmatten • • • •

Trekhaak • • • •

Automatische lenspomp • • • •

* Yamaha behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Specificaties en metingen zijn schattingen en kunnen afwijken.

Specificaties



 

Romp- en dekspecificaties
Beschikbare kleuren Yacht Blue with Lime Yellow White Yacht Blue with Azure Blue White with Green

Zitplaatsen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen

Lengte (m) 3,35 3,35 3,35 3,58

Breedte (m) 1,22 1,22 1,22 1,27

Hoogte (m) 1,19 1,19 1,19 1,23

Droog gewicht (m) 301 303 348 379

Inhoud brandstoftank (L) 70 70 70 70

Inhoud reservebrandstoftank (L) - - - -

Opbergcapaciteit (L) 93,2 93,2 93,2 166,7

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht romp - - - -

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht dek

NanoXcel® ultra-lichtgewicht romp • • • •

NanoXcel® ultra-lichtgewicht dek • • • •

SMC - Sheet Molded Compound - - - -

Motorspecificaties
Cilinderinhoud 1.049cc 1.049cc 1.812cc 1.812cc

Type motor
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 High 

Output Yamaha Marine Engine 
3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC, TR-1 High 

Output Yamaha Marine Engine 
4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC, High Output 

Yamaha Marine Engine 
4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC, High Output 

Yamaha Marine Engine 

Pomptype 155 mm Axial Flow 155 mm Axial Flow 155 mm Axial Flow 155 mm Axial Flow 

Brandstof Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine Loodvrije benzine

Kenmerken
RiDETM systeem • • • •

Achteruit RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control

Trimsysteem - - - Elektrisch

Besturing aanpassing - - - Tilt 

Beveiliging/lage-RPM modus • • • -

CONNEXT touchscreen - - - •

Cruise Assist/No Wake ModeTM • • • •

Knoppen voor snelle toegang (Alarmdemping/Menu-
scrol)

- - - •

Zadel Tweeledig Cruiser tweeledig Cruiser tweeledig Tweeledig

Waterdicht opbergvak • • • •

Opbergvak op de achtersteven - - - •

Opklapbare kikkers - - - -

Spiegels • • • •

Handschoenenvak Met dubbele bekerhouders Met dubbele bekerhouders Met dubbele bekerhouders Waterdicht

Bekerhouder in het dashboard - - - •

Opstaptrede • • • • (vernieuwd)

Afvoer bij de beenruimte - - - •

Beperkt accessoirepakket - - -

Multi-Mount systeem - - - • 1 basis

Tweekleurige dekmatten • • • Op maat gesneden

Trekhaak • • • •

Automatische lenspomp • • • •

VX DeLuxe VX Limited VX Cruiser HO FX HO



 

FX Cruiser HO FX SVHO FX Cruiser SVHO GP1800R HO

Romp- en dekspecificaties

Beschikbare kleuren Silver with Carbon Black
Azure Blue with Lime Yellow / Silver with Torch 

Red
Black with Carbon

Zitplaatsen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen 1-3 personen

Lengte (m) 3,58 3,58 3,58 3,35

Breedte (m) 1,27 1,27 1,27 1,22

Hoogte (m) 1,23 1,23 1,23 1,19

Droog gewicht (m) 380 371 372 335

Inhoud brandstoftank (L) 70 70 70 70

Inhoud reservebrandstoftank (L) - - - -

Opbergcapaciteit (L) 166,7 166,7 166,7 93,2

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht romp - • • •

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht dek

NanoXcel® ultra-lichtgewicht romp • - - -

NanoXcel® ultra-lichtgewicht dek • • • •

SMC - Sheet Molded Compound - - - -

Motorspecificaties
Cilinderinhoud 1.812cc 1.812cc 1.812cc 1.812cc

Type motor
4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC, High Output 

Yamaha Marine Engine 

4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC,   
Supercharged Super Vortex High Output Yamaha 

Marine Engine

4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC,   
Supercharged Super Vortex High Output Yamaha 

Marine Engine

4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC, High Output 
Yamaha Marine Engine 

Pomptype 155 mm Axial Flow 160 mm Axial Flow 160 mm Axial Flow 155 mm Axial Flow 

Brandstof Loodvrije benzine Premium loodvrij (Euro 98) Premium loodvrij (Euro 98) Loodvrije benzine

Kenmerken
RiDETM systeem • • • •

Achteruit RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control RiDETM met Traction Control

Trimsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Besturing aanpassing Tilt Tilt Tilt -

Beveiliging/lage-RPM modus - - - •

CONNEXT touchscreen • • • -

Cruise Assist/No Wake ModeTM • • • -

Knoppen voor snelle toegang (Alarmdemping/Menu-
scrol)

• • • -

Zadel Cruiser tweeledig Tweeledig Cruiser tweeledig Op racen geïnspireerd tweeledig

Waterdicht opbergvak • • • •

Opbergvak op de achtersteven • • • -

Opklapbare kikkers • (2) - • (2) -

Spiegels • • • •

Handschoenenvak Waterdicht Waterdicht Waterdicht Met dubbele bekerhouders

Bekerhouder in het dashboard • • • -

Opstaptrede • (vernieuwd) • (vernieuwd) • (vernieuwd) •

Afvoer bij de beenruimte • • • -

Beperkt accessoirepakket

Multi-Mount systeem • 1 basis • 1 basis- en drankenuitbreiding • 1 basis- en drankenuitbreiding -

Tweekleurige dekmatten Op maat gesneden Op maat gesneden Op maat gesneden Op maat gesneden

Trekhaak • • • •

Automatische lenspomp • • • •

* Yamaha behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Specificaties en metingen zijn schattingen en kunnen afwijken.

Specificaties

 



 

GP1800R SVHO SuperJet

Romp- en dekspecificaties
Beschikbare kleuren Azure Blue / Lime Yellow White with Blue

Zitplaatsen 1-3 personen 1 persoon

Lengte (m) 3,35 2,24

Breedte (m) 1,22 0,68

Hoogte (m) 1,19 0,66

Droog gewicht (m) 349 139

Inhoud brandstoftank (L) 70 18

Inhoud reservebrandstoftank (L) - 5,5

Opbergcapaciteit (L) 93,2 -

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht romp • -

NanoXcel®2 ultra-lichtgewicht dek •

NanoXcel® ultra-lichtgewicht romp - -

NanoXcel® ultra-lichtgewicht dek

SMC - Sheet Molded Compound - •

Motorspecificaties
Cilinderinhoud 1.812cc 701cc

Type motor
4 cilinder, 4-takt, 16 kleppen, DOHC,   

Supercharged Super Vortex High Output Yamaha 
Marine Engine

2 cilinder, 2-takt Yamaha Marine Engine

Pomptype 160 mm Axial Flow 144 mm 

Brandstof Premium loodvrije benzine (Euro 98) Loodvrije benzine

Kenmerken
RiDETM systeem • -

Achteruit RiDETM met Traction Control -

Trimsysteem Elektrisch -

Besturing aanpassing - -

Beveiliging/lage-RPM modus • (dubbele afstandsbediening) -

CONNEXT touchscreen - -

Cruise Assist/No Wake ModeTM - -

Knoppen voor snelle toegang (Alarmdemping/Menu-
scrol)

- -

Zadel Op racen geïnspireerd tweeledig -

Waterdicht opbergvak • -

Opbergvak op de achtersteven - -

Opklapbare kikkers - -

Spiegels • -

Handschoenenvak Met dubbele bekerhouders -

Bekerhouder in het dashboard - -

Opstaptrede • -

Afvoer bij de beenruimte - -

Beperkt accessoirepakket

Multi-Mount systeem - -

Tweekleurige dekmatten Op maat gesneden -

Trekhaak • -

Automatische lenspomp • •

 



 

Maximaal vaarplezier

De benadering van Yamaha ten overstaan 
van onze sport- en vrijetijdsuitrusting, de 
funtubes en accessoires is altijd hetzelfde 
geweest. Voordat we onze naam aan product 
verbinden, moet alles niet alleen goed 
ontworpen, stevig en betrouwbaar zijn, maar 
ook voldoen aan de strengste toelatingseisen. 
Je mag er dus er zeker van zijn dat de 
nieuwste Yamaha-collectie, die hier worden 
beschreven, zorgvuldig zijn uitgekozen om 
je plezierige uitjes een nieuwe dimensie te 
geven.

Alle funtubes en accessoires zijn ook direct 
online te bestellen in de Yamaha webshop: 

www.yamaha-marine.nl



 

ACCESSOIRESFUNTUBES

Poncho handdoek, volwassenen
N18-HR313-E0-00 één maat

Drijvende sleutelhanger
N18-NL003-C5-00 

Kleine droogtas, blauw
T18-HD010-E0-00 

Kleine droogtas, rood
T18-HD010-C0-00 

Grote droogtas, blauw
T18-HD009-E0-00 

Grote droogtas, rood
T18-HD009-C0-00 

Sleeptouw 4-persoons
N18-GN013-C4-00 

Rugtas
T18-HB00C-01-00 

Bodyboard, blauw
N18-GN021-E0-00 

Bodyboard, rood
N18-GN021-C0-00 

Opblaasbare stoel, blauw  
(not towable) N18-GN019-E0-00 

Opblaasbare stoel, rood  
(not towable) N18-GN019-C0-00 

Opblaasbare stand-up 
paddleboard
YMM-H17SU-PP-C3 

Waterski’s, blauw
N18-GN018-E0-00 

Waterski’s, rood
N18-GN018-C0-00 

Stoel 2-persoons, blauw
N18-GN017-E0-00 

Stoel 2-persoons, rood
N18-GN017-C0-00 

Shuttle 3-persoons, blauw
N18-GN015-E0-00 

Shuttle 3-persoons, rood
N18-GN015-C0-00 

Decktube 2-persoons, blauw
N18-GN014-E0-00 

Decktube 2-persoons, rood
N18-GN014-C0-00 

Funtube 1-persoons, blauw
N18-GN012-E0-00 

Funtube 1-persoons, rood
N18-GN012-C0-00 

Wingtube 1-persoons, blauw
N18-GN016-E0-00 

Wingtube 1-persoons, rood 
N18-GMP16-C0-00 



 



 

ACCESSOIRES

WaveRunner Hoody, heren
K17-AT106-E4 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner goggles, geel vizier
N17-AV004-B7-00 

WaveRunner handschoenen
D17-AN103-E0 1S-0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner Race Long John, 
heren D17-AL1E0-E0 
0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner Cap, blauw
N18-GH100-E0 

WaveRunner Cap, grijs
N18-GH100-F0 

WaveRunner Hoody
B18-GT107-B0 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner T-shirt
B18-GT101-B0 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner zwemvest - 4x gesp
D18-AJ314-B7 1S-0S-0M-0L-1L-2L-3L

WaveRunner zwemvest, dames
D18-AJZ14-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner Shorty, dames
D18-AL203-B7 0S-0M-0L-1L

WaveRunner zwemvest, heren
D18-AJ114-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner Shorty, heren
D18-AL103-B7 0S-0M-0L-1L-2L

WaveRunner Long John, heren
D18-AL102-B7 0S-0M-0L-1L-2L-3L

Strandlaken, blauw
N18-HR001-2E-00 

Badlaken, grijs
N18-GR012-F0-00 

Badlaken, blauw
N18-GR012-E0-00 



 

Elke Yamaha verdient het beste

Wij raden het gebruik van originele Yamaha onderdelen aan om te verzekeren 
dat jouw Yamaha optimale prestaties levert in combinatie met betrouwbaarheid 
op lange termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van hoogstaande kwaliteit en 
voldoen aan onze strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha onderdelen 
passen perfect en zijn zeer slijtvast, zodat jouw gemoedsrust is verzekerd.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door een officiële Yamaha-dealer laat 
uitvoeren, weet je zeker dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 
ervaren Yamaha monteurs die originele onderdelen en Yamalube® producten 
gebruiken.

De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de 
modernste middelen om jou de allerbeste service voor en het allerbeste 
advies te kunnen geven over jouw Yamaha product. Raadpleeg voor meer 
informatie de Yamaha-dealer bij jou in de buurt of bezoek onze website:  

www.yamaha-marine.nl



 

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van jouw Yamaha in stand te 
houden, is door Yamalube® producten te 
gebruiken.

Olie is het levenssap van de 
verbrandingsmotor, en het Yamalube® 
assortiment omvat volledig en 
semisynthetische oliën voor twee- en 
viertaktmotoren, naast de speciale 
minerale en raceoliën. Dit betekent dat 
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft 
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en 
gebruiksomstandigheden.

We produceren tevens een assortiment 
onderhoudsproducten waarmee jij jouw 
WaveRunner in topconditie houdt. Als jij 
voor jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha 
tenslotte voor jou. Jouw plaatselijke Yamaha-
dealer kan jou adviseren over het beste 
Yamalube® product voor jouw Yamaha 
WaveRunner. Of bezoek onze website: 

www.yamalube.nl



Dealer

volg ons op:www.yamaha-marine.nl

WAVERUNNER is een geregistreerd EU-handelsmerk van de Yamaha Group. De afbeeldingen die in deze brochure zijn 
opgenomen, worden door het auteursrecht en overige intellectuele-eigendomsrechten beschermd. De brochure is 

met de grootste zorg geproduceerd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yamaha Motor 
Europe N.V. voor commerciële doeleinden worden gepubliceerd, vermenigvuldigd en/of gekopieerd. De WaveRunners 

die in deze afbeeldingen worden weergegeven, dienen enkel ter illustratie. Werkelijke producten kunnen verschillen. 
Weergegeven accessoires maken geen onderdeel uit van de standaard uitrusting. Volg het instructiemateriaal en 

leef alle wet- en regelgeving na. Vaar verantwoordelijk, draag beschermende kleding en goedgekeurde persoonlijke 
zwemvesten. Vaar altijd binnen je mogelijkheden, waarbij je de tijd voor de afstand en het manoeuvreren neemt en 

anderen om jou heen respecteert. Gebruik geen alcohol terwijl je vaart.
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