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Sol, hav och spänning. 
Tillsätt bara vatten.
Människor som älskar att vara på sjön – som 
uppskattar den rena glädjen med att köra 
en prestandamaskin, eller bara smyga tyst i 
stilla vatten där naturen kan upplevas där 
den är som bäst – finner sina egna speciella 
stunder ombord på en WaveRunner. Därför 
att den, för att uttrycka det enkelt, är byggd 
för vatten. 

Som ett magiskt lösenord till allt roligt du 
kan ha på sjön med familj och vänner är 
den helt enkelt oöverträffad. Precis som 
sitt globala rykte om sin smidiga, tysta och 
kraftfulla prestanda och ultimata pålitlighet.

Upplev ett äkta äventyr. Vattnets lockelse. 
Utmaningen och nöjet att köra en äkta 
WaveRunner. Du kommer att upptäcka dem 
alla – och mer – på dessa sidor.  Utforska 
spänningen på www.yamaha-marine.se





Att känna den är att 
vilja ha den.
Ingen annan vattenskoter kan ge dig samma 
speciella ”WaveRunner-känsla”. Varför? 
För att det har tagit år av utveckling och 
hängivelse åt teknisk innovation för att 
skapa den – och för att leverera serie med 
klassledande modeller. Varje teknisk och 
formgivningsdetalj får dig att känna dig som 
ett med maskinen, och i harmoni med vattnet. 
Det är det som gör att körupplevelsen med 
WaveRunner är så oerhört annorlunda – och 
unik i sitt slag.

Vattenkraft
Den smidiga, tysta och kostnadseffektiva 
Yamaha-motorn är din Waverunners 
högpresterande hjärta. Exklusivt utvecklad 
för vatten från allra första början, är den 
ämnad för att problemfritt ta sig fram i 
krävande miljöer, med det allra senaste inom 
marin teknik – paketerat för ditt nöje och din 
njutning.

Innovation är vår konst
Yamaha är känt för att vara pionjärer med 
många världsledande fördelar och tekniska 
innovationer. Från våra avancerade TR-
1-motorer till det revolutionerande och
exklusiva RiDE® systemet, med sin intuitiva
styrning. Från bekvämligheten med
elektrisk trim till det senaste superlätta och
superstarka skrovmaterialet NanoXcel2. Hos
Yamaha är innovation en helt egen konstart.

På www.Yamaha-motor.se får du reda på 
mycket mer

Yamaha gör 
skillnad



Elektrisk trim - så enkelt!

Det fantastiska elektroniska trimsystemet, med 
sina 2 enkla knappar på det vänstra handtaget, ger 
total kontroll av trimläget under körning. Klicka 
bara för att trimma in när du gör en riktigt snäv 
sväng – och trimma sedan ut igen för att dra iväg i 
topphastighet.

RiDE - det är en revolution

En ny självsäkerhet för förare på alla nivåer. Tryck 
bara på gasreglaget på höger handtag för att åka 
framåt och accelerera – dra i reglaget på vänster 
handtag för att sakta ned eller backa. Ja, det är 
verkligen så enkelt!

SVHO - Super Vortex motorn 

Den enastående kompressormatade SVHO-versionen 
av 1812cc-motorn i våra toppmodeller är lika 
smidiga och tillförlitliga, men med 20 % mer effekt! 
Du upplever det i alla FX SVHO-modellerna och 
GP1800.

HO (High Output) 1812cc-
motorn.

Denna bränsleeffektiva och miljövänliga motor 
har den största cylindervolymen när det kommer 
till serietillverkade vattenskotrar. Det ger dig 
gasrespons och prestanda i alla lägen och HO 
motorn är erkänd för sin tillförlitlighet. Den driver 
VXR-, VX Cruiser HO- och FX HO-modellerna.

NanoXcel – lätt och starkt

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

Super Vortex High Output jet 
pump.

Super Vortex High Output-jetpumpen är speciellt 
utformad för att optimera den fantastiska 
prestandan i våra modeller med SVHO-motorn och 
förvandla dess otroliga och råa kraft till omedelbart 
grepp i vattnet.

NanoXcel 2 – Ännu lättare 
och starkare

NanoXcel2® är 18 % lättare än NanoXcel® - ändå 
precis lika styvt och starkt. Det skalar bort 21  kg 
från skrovet på FX Cruiser SVHO för ännu snabbare 
acceleration, högre topphastighet och ännu bättre 
ekonomi.

Lätta TR-1-motor.

Den nya 3-cylindriga TR-1 motorn ger 13% mer 
effekt än föregångaren MR-1, dessutom vid lägre 
varvtal. Trots att den är starkare är den otroliga 
40% mindre och 20% lättare för högre toppfarter 
och snabbare acceleration. Driver alla EX-modeller. 
En speciell High Output-version driver VX Cruiser, 
VX Deluxe och nya VX.



Komfortabel körning  

Oavsett vilken vattentyp eller körstil som är din 
favorit har vi dynor som passar dig. Från lyxiga 
dynor med högsta komfort till sportvarianter med 
utmärkt grepp. Garanterad komfort och prestanda 
för dig och dina passagerare.

Fjärrstyrd startspärr och 
learning mode 

Med ett klick på fjärrstyrningsknappen aktiverar 
du ett särskilt lågvarvtalsläge för kontrollerad 
manövrering för mindre erfarna. . Om du vill känna 
dig trygg och lugn kan du trycka på en annan 
knapp för att inaktivera tändningen och förhindra 
oavsiktlig uppstart –  eller att någon obehörig 
startar maskinen.

Fokus på aktern

Vi har tänkt på allt för vattensportentusiasten, 
särskilt i den rymliga aktern där stabila breda steg, 
Hydro-Turf® halkskyddade mattor och praktiska 
välplacerade handtag gör det lätt att kliva upp på 
Waverunnern från vattnet. 

Justerbar styrning

En finess som hjälper till att fininställa maskinen 
till din egen körstil. En del modeller har teleskopisk 
justering – andra har ett speciellt 4-stegs tiltbar 
styrkonsol, vilket bidrar till lyxen i WaveRunner 
upplevelsen.

Elektroniskt gasreglage

Detta system har ”intelligenta” funktioner - Cruise-
Assist (farthållare) för att ställa in och hålla en 
viss fart och No Wake systemet för att enkelt 
navigera genom lågfartsområden – och den 
elektroniska backgreppskontrollen för att förhindra 
övervarvning vid backning.

Tydlig, modern 
instrumentering

Lättlästa data är en förutsättning för avkopplad 
körning och en WaveRunner har det bästa och 
snyggaste du någonsin kommer att se, tillsammans 
med bekvämt placerade kontroller. Omfattande 
varningssystem håller dig också informerad.

Quick Shift Trim System 
(QSTS)

Det bekväma QSTS vridhandtaget ger dig klicklägen 
för 5 trimnivåer. Du kan vrida och klicka för att 
trimma in när du gör en riktigt snäv sväng och sedan 
trimma ut igen för att störta iväg i topphastighet.

Förvaring

Praktiskt, genomtänkt förvaringsutrymme uppskattas 
av WaveRunner förare, så de flesta modeller har 
rymliga vattentäta utrymmen. Perfekt för kläder 
till ombyte, mellanmål, kalla drycker eller draglinor. 
Mindre fack för telefon, plånbok och glasögon finns 
också. 

Yamaha gör 
skillnad





Lätta och smidiga 
EX Sport.
Ett nöje du har 
råd med! 



Innovativa Yamaha EX Sport är här – för personer som vill ha maximal pålitlighet och skoj 
på vattnet i en smidig maskin som är både mångsidig och enkel att köra.

EX-serien har utformats med all den tillförlitlighet och tekniska innovation som Yamaha 
WaveRunners är välkända för, men med ett okomplicerat tillvägagångssätt som ger en 
fantastiskt prisvärd vattenskoter. EX Sport är definitivt det rätta valet när det gäller 
vattensporter.

Den har våra berömda egenskaper som smidighet, pålitlighet och ekonomi, plus allt som 
behövs för att ta dig ut på sjön med stil – från tydliga, informativa instrument, mekanisk 
back, dubbla speglar, ombordstigningssteg och -handtag, en bogserkrok och stort 
lagringsutrymme

Bekväma säten för upp till tre 
personer
Det ergonomiskt utformade, precisionstillverkade 
sätet är mycket säkert och bekvämt – perfekt för 
sportig körning eller för turer med upp till 3 personer. 
Den ovanligt höga komfortnivån ger dig känslan av att 
allt är skräddarsytt för att passa dig. Dessutom finns 
det ett mycket praktiskt torrt förvaringsutrymme 
under den.

HyperFlow-jetpump – ger dig det 
tryck du behöver
Spännande köregenskaper och kittlande prestanda 
har länge kännetecknat Yamaha WaveRunner. 
Det direkta “greppet” i vattnet och accelerationen 
skapas genom en kombination av högt flödesintag, 
Hyper-Flow-jetpump med högt tryck och impellern i 
rostfritt stål, som roterar i ett precisionstillverkat hus.

Utformad för allsidig hantering och 
prestanda
Den smidiga, tystgående TR-1-motorn är både 
kompakt och lätt, och tillsammans med det tåliga, 
hållbara och beprövade skrovet, ger det en fantastisk 
mix av användarvänlighet, rörlighet och balans. 
Den har även en mekanisk back, så att resultatet blir 
maximal körglädje och kontroll.

Kraftfull Yamaha TR-1-motor på 
1 049 kubik och med 3 cylindrar
Trots det överraskande överkomliga priset drivs denna 
spännande EX Sport-modell av den senaste versionen 
av vår innovativa 3-cylindriga motor, Yamaha TR-1 
på 1  049 kubik. Det är en kompakt, lätt enhet med 
mycket kraft, stark acceleration och hög maxeffekt, 
samtidigt som den är ekonomisk och pålitlig, precis 
som du förväntar dig från en Yamaha-modell.
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EX DeLuxe - det 
bästa är sällan så 
här prisvärt



Innovativa Yamaha EX DeLuxe är här – för personer som vill ha maximal pålitlighet och 
skoj på vattnet i en smidig maskin som är både mångsidig och enkel att köra.

EX-serien har utformats med all den tillförlitlighet och tekniska innovation som Yamaha 
WaveRunners är välkända för, men med ett okomplicerat tillvägagångssätt som ger 
oöverträffad prisvärdhet. Så den här DeLuxe-modellen, högst upp i EX-sortimentet, är 
verkligen en prisvärd maskin fullspäckad med funktioner!

Högt upp på listan över dess många fördelar finns vår revolutionerande Ride® -teknik, 
med sitt lättanvända och intuitiva styrsystem som redan har förändrat körvanorna inom 
vattenskoterbranschen på våra mest populära modeller.

Bekväma säten för upp till tre 
personer
Det ergonomiskt utformade, tvåfärgade och 
skräddarsydda sätet som är exklusivt utformat för EX 
DeLuxe är mycket säkert och bekvämt – perfekt för 
sportig körning eller för turer med upp till 3 personer. 
Den höga komfortnivån ger dig känslan av att allt är 
skräddarsytt för att passa dig. Dessutom finns det ett 
mycket praktiskt torrt förvaringsutrymme under den.

RiDE-system 
Det revolutionerande RiDE®-systemet förändrar 
styrförmågan och ökar varje förares känsla av 
förtroende, oavsett vilken nivå de befinner sig på. 
Tryck bara på reglaget på höger handtag för att åka 
framåt och accelerera – dra i reglaget på vänster 
handtag för att sakta ned eller backa. Ja, det är 
verkligen så enkelt! 

Utformad för allsidig hantering och 
prestanda
Den smidiga, tystgående TR-1-motorn är både 
kompakt och lätt och tillsammans med det tåliga, 
hållbara och beprövade skrovet, ger det en fantastisk 
mix av användarvänlighet, rörlighet och balans. 
Resultatet är maximal körglädje och styrning, även för 
mindre erfarna förare.

Kraftfull TR-1-motor på 1 049 kubik 
med 3 cylindrar
Trots det överraskande överkomliga priset, så drivs 
denna spännande EX DeLuxe-modell av den senaste 
versionen av vår innovativa 3-cylindriga motor, 
Yamaha TR-1 på 1 049 kubik. Det är en kompakt, lätt 
enhet med mycket kraft, stark acceleration och hög 
maxeffekt, samtidigt som den är ekonomisk och 
pålitlig, precis som du förväntar dig från en Yamaha-
modell.
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Mångsidiga 
VX® DeLuxe



Sportig design, utmärkt prestanda, enastående ekonomi, låga underhållskostnader 
och många funktioner – allt har spelat in för att göra VX-modellerna till våra mest 
eftertraktade vattenskotrar. Men det är deras mångsidighet som har gett dem en sådan 
trogen skara anhängare.

Förutom en påfallande smidig motor och en mängd andra “lyxiga” funktioner 
som standard, erbjuder VX® DeLuxe vår revolutionerande RiDE-styrteknik. 
Det intuitiva och användarvänliga systemet ger även mindre erfarna förare omedelbart 
en känsla av förtroende.

Det finns helt enkelt ingen annan vattenskoter som kan leverera en sådan suveränt 
spännande och njutbar upplevelse på sjön till ett så överkomligt pris. Lätt skrov och däck i NanoXcel®  

Yamahas unika NanoXcel®-material är lätt och starkt 
för snabbare acceleration, högre topphastighet 
och bättre ekonomi. Därför passar den perfekt som 
det senaste VX-skrovet och -däcket, med förbättrad 
stabilitet och styrning i alla förhållanden.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra i spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

HyperFlow jetpump ger ordentligt 
med tryck
Vassa sjöegenskaper och kittlande prestanda 
kännetecknar VX® DeLuxe och dess enastående bett 
och acceleration skapas genom en kombination av 
högt flödesintag, Hyper-Flow jet pump med högt 
tryck och impellern i rostfritt stål, som roterar i ett 
precisionstillverkat hus.

TR-1 Ho, 3-cylindrig motor på 1 049 
kubik
VX Deluxe drivs av vår innovativa 3-cylindriga motor, 
TR-1 High output på 1 049 kubik. Den otroligt 
kompakta och lätta enheten är verkligen kraftfull och 
ger stark acceleration med hög maxeffekt, samtidigt 
som den är ekonomisk och pålitlig. Motorns lätta vikt 
hjälper också till att ge överlägsna köregenskaper, 
smidighet och balans.
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Ta en tur.
Go VX Cruising!



Sportig design, utmärkt prestanda, enastående ekonomi, låga underhållskostnader och 
många funktioner – allt har haft ett finger med i spelet och gjort VX-modellerna till våra 
mest eftertraktade vattenskotrar. Men det är deras mångsidighet som har gett dem en 
sådan trogen anhängarskara.

Förutom en påfallande smidig motor och en mängd andra “lyxiga” funktioner som 
standard, erbjuder VX Cruiser® vår revolutionerande RiDE-styrteknik. Det intuitiva och 
användarvänliga systemet ger även mindre erfarna förare omedelbart en känsla av 
förtroende.

Det finns helt enkelt ingen annan vattenskoter som kan skapa en sådan suveränt 
spännande och njutbar upplevelse på sjön till ett så överkomligt pris. Lätt skrov och däck i NanoXcel® 

Yamahas unika NanoXcel®-material är lätt och starkt 
för snabbare acceleration, högre topphastighet 
och bättre ekonomi. Därför passar den perfekt som 
det senaste VX-skrovet och -däcket, med förbättrad 
stabilitet och styregenskaper i alla förhållanden.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra i reglaget vid vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Hyper-Flow jetpump ger massor av 
kraft
Spännande köregenskaper och kittlande prestanda 
kännetecknar VX Cruiser® och dess enastående bett 
och acceleration skapas genom en kombination av 
högt flödesintag, Hyper-Flow jet pump med högt 
tryck och impellern i rostfritt stål, som roterar i ett 
precisionstillverkat hus.

TR-1 Ho, 3-cylindrig motor på 1 049 
kubik
VX Cruiser® drivs av vår innovativa 3-cylindriga 
motor, TR-1 High Output på 1 049 kubik. Den otroligt 
kompakta och lätta enheten är verkligen kraftfull med 
snabb gasrespons och stark acceleration, samtidigt 
som den är ekonomisk och pålitlig. Motorns lätta vikt 
hjälper också till att ge överlägsna köregenskaper, 
smidighet och balans.

Yacht Blue Metallic
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Fantastisk kraft. 
Bra funktioner.     
VX Cruiser® HO.



Möt HO, vår premiummodell av VX Cruiser®. En kraftfull motor plus Yamahas 
revolutionerande RiDE-styrsystem och en mängd andra fördelar har slagits samman för 
att skapa ett enastående exempel på vass prestanda med bra bränsleekonomi.

De många individuella tekniska och praktiska funktionerna har spelat en stor roll i att     
VX-modellerna är våra mest eftertraktade vattenskotrar, men det är deras mångsidighet 
som har gett dem en sådan trogen skara anhängare.

VX Cruiser® HO är helt enkelt det främsta vattenfordonet i den här klassen – och det enda 
som kan leverera en så spännande och lyxig upplevelse på sjön till ett så överkomligt pris. Lätt skrov och däck i NanoXcel®

Det hydrodynamiska skrovet och däcket är tillverkade 
av Yamahas unika NanoXcel®, vilket är ca 25 % lättare 
än ett konventionellt material. Det innebär att 
VX Cruiser® HO ger extremt smidig hantering och 
optimal bränsleeffektivitet. Skrovets och däckets 
design är också av den senaste generationen, vilket 
ger plats och stabilitet, med extra förvaringsutrymme 
och åkkomfort.

RiDE-system 
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra i spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Avancerad teknik på vattnet - tar dig 
snabbt framåt
Spännande köregenskaper och kittlande prestanda 
kännetecknar VX Cruiser® HO och dess enastående 
bett och acceleration skapas genom en kombination 
av högt flödesintag, Hyper-Flow jet pump med högt 
tryck och impellern i rostfritt stål, som roterar i ett 
precisionstillverkat hus.

Kraftfulla 1812 cc Ho motorn 
Kraften från 1812 cc High Output motorn  är kittlande 
– och Hyper-Flow-jetpumpen med sin trebladiga
impeller bidrar till att omvandla kraften till eggande
acceleration. Den elektroniska bränsleinsprutningen
(EFI) ger mjukast möjliga effekt och effektiv, 
ekonomisk drift med vanligt blyfritt bränsle med 95 
oktan.

Carbon Metallic / Azure Blue Metallic
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Upptäck mångsidiga 
och välutrustade 
FX® Ho



En perfekt kombination av prestanda och ekonomi, med funktioner som utvecklats för 
att revolutionera din körning – för sport och långkörning – det är FX® HO.

Den senaste generationens 1812 cc 4-taktsmotor, med högtryckspump och intelligent 
elektronisk gasspjällsreglering, ger kraftfulla och ekonomiska prestanda. Den eleganta 
skrovformen i vårt unika lätta NanoXcel®-material, och det enastående RiDE-systemet, 
borgar för den bekvämaste, stabilaste och mest exakta körning du någonsin har upplevt.

Och FX® HO har ännu mer.   Massvis med funktioner, bland annat ett system för att minimera 
svallvågor, Cruise Assist-farthållare, tre lyxiga säten, extra djupt ombordstigningssteg 
med dubbla handtag, gott om förvaringsutrymme – och mycket mer.

Drive-by-Wire gasreglage
Yamahas sofistikerade elektroniska gasreglagesystem 
kommer att glädja dig med sina ”intelligenta” 
funktioner. Använd farthållaren för att ställa in och 
hålla en viss fart och systemet för eliminering av 
svallvågor för att enkelt navigera genom områden 
med hastighetsbergränsning – sedan har du den 
elektroniska backen med antislirsystem som hjälper 
dig att manövrera smidigt och komma ut ur trånga 
platser.

Lätt skrov och däck i NanoXcel®

Det hydrodynamiska skrovet och däcket är tillverkade 
av Yamahas unika NanoXcel®, vilket är ca 25 % lättare 
än ett konventionellt material. Det innebär att 
FX Cruiser® HO ger extremt smidig hantering och 
optimal bränsleeffektivitet. Skrovets och däckets 
design är också av den senaste generationen, vilket 
ger plats och stabilitet, med extra förvaringsutrymme 
och åkkomfort.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra in spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Kraftfulla 1812 cc Ho motorn 
Kraften från 1812 cc High Output motorn med stor 
slagvolym är kittlande – och Hyper-Flow-jetpumpen 
med sin trebladiga impeller bidrar till att omvandla 
kraften till kraftfull acceleration. Den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger mjukast möjliga effekt 
och effektiv, ekonomisk drift, på vanligt blyfritt 
bränsle med 95 oktan.

Pure White with Azure Blue Metallic
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Det lyxiga sättet 
att utforska nya 
horisonter



FX Cruiser® HO ger en betydligt högre nivå av lyx och prestanda – varje detalj är konstruerad 
för att göra dina dagar på sjön till en mer avslappnad och behaglig körupplevelse.

En mjuk effektutveckling i 1 812 cc HO-motorn följs av en underbar känsla av förtroende 
när du utforskar den intuitiva styrningen som det revolutionerande RiDE-systemet ger – 
och det lätta NanoXcel®-skrovets stabila manövrering.

Upptäcktsresan fortsätter med ett elektroniskt system för gasreglage och trimning, 
antislirsystem vid backning och ett fjärrstyrt spärrsystem, samt en mängd andra 
funktioner – justerbart styre, förlängd akterplattform, cruisersäte för tre personer, 
uppfällbara knapar – kort sagt: en helt ny värld för fritidskörning.

Elektronisk trimning och            
snygga instrument
Det elektroniska trimsystemet, med sina 2 enkla 
knappar på det vänstra handtaget, ger total kontroll 
av trimläget under körning. Klicka för att trimma in 
när du gör en riktigt snäv sväng – och trimma sedan 
ut igen för bästa hastighet. Tydliga indikatorer för 
trimning, RiDE-systemet och F-N-R-lägen är en del av 
de snygga instrumenten.

Lätt skrov och däck i NanoXcel®

Det hydrodynamiska skrovet och däcket är tillverkade 
av Yamahas unika NanoXcel®, vilket är ca 25 % lättare 
än ett konventionellt material. Det gör FX Cruiser® 
HO extremt smidig att manövrera med optimal 
bränsleeffektivitet. Skrovets och däckets design är 
också av den senaste generationen, vilket ger plats 
och stabilitet, med extra förvaringsutrymme och 
åkkomfort.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
körglädjen och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra i spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Kraftfulla 1812 cc Ho motorn 
Kraften från 1812 cc High Output motorn med stor 
slagvolym är kittlande – och Hyper-Flow-jetpumpen 
med sin trebladiga impeller bidrar till att omvandla 
kraften till eggande acceleration. Den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger mjukast möjliga effekt 
och effektiv, ekonomisk drift, till och med på vanligt 
blyfritt bränsle med 95 oktan.

Pure White

FX Cruiser® High Output
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Kompressormatad 
för dina äventyr



Unna dig själv ett leende genom att köra den här maskinen som utmanar vågorna med sin 
kraft och potenta skrov. Du kan också utforska dess mer avslappnade personlighet som 
den mjukaste, mest kraftfulla tresitsiga touringmaskin du kan önska dig, redo att ta dig 
med på fantastiska äventyr i lyx och komfort.

Den helt nya, överladdade Super Vortex-motorn och det lätta NanoXcel®2-skrovet och 
däcket är det perfekta paret - imponerande kraft tillsammans med stabil och smidig 
manövrering och en bekväm åktur.

Spjutspetsteknik och innovation hjälper dig på vägen genom vårt revolutionerande och 
lättanvända RiDE-styrsystem, elektronisk trimning och back, farthållare och fjärrstyrt 
säkerhetssystem.

Drive-by-Wire gasreglage
Yamahas sofistikerade elektroniska gasreglagesystem 
kommer att glädja dig med sina ”intelligenta” 
funktioner. Använd farthållaren för att ställa in och 
hålla en viss fart och systemet för eliminering av 
svallvågor för att enkelt navigera genom områden 
med hastighetsbergränsning – sedan har du den 
elektroniska backen med antislirsystem som hjälper 
dig att manövrera smidigt och komma ut ur trånga 
platser.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra in spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

NanoXcel2®. Maximal styrka med 
minimal vikt
NanoXcel2® har tillverkats med Yamahas unika 
materialteknik och är hela 18 % lättare än vårt 
revolutionerande original NanoXcel® samtidigt som 
det är lika hållfast och starkt. Det skalar bort en hel del 
vikt från det sportiga prestandaskrovet på FX SVHO® 
för ännu snabbare acceleration, högre topphastighet 
och ännu bättre ekonomi.

Överladdad, Super Vortex-motor på 
1812 cc
Den fantastiska motorn ger smidig och flexibel effekt 
med effektiv intercooler och luftintagssystem. Den 
stora Hyper-Flow-jetpumpen hjälper till med att 
förvandla kraften till massiv acceleration, och den 
elektroniska bränsleinsprutningen (EFI) ger smidig 
och effektiv effekt.

Torch Red Metallic
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Kompressormatad 
cruising



Vårt flaggskepp i Waverunner familjen är häpnadsväckande mångsidig. Det är en bekväm 
cruiser för långdistanskörning, fullmatad med innovation och praktiska funktioner – 
bland annat ett tresitsigt säte i trappmodell. När du ger gas blir den en sportmaskin redo 
för extrem action.

Den överladdade, Super Vortex-motorn och vårt senaste lätta NanoXcel®2-skrov ger 
fantastisk prestanda och ekonomi med stabil, smidig manövrering – det blir ännu bättre 
med vårt revolutionerande RiDE-styrsystem, det första av sitt slag i branschen.

Elektronisk gasspjällsreglering med fartkontroll och eliminering av svallvågor, elektronisk 
back och elektrisk trimning är bara ett axplock av de många funktionerna som erbjuds.

Drive-by-Wire gasreglage
Yamahas sofistikerade elektroniska gasreglage 
kommer att glädja dig med sina ”intelligenta” 
funktioner. Använd farthållaren för att ställa in och 
hålla en viss fart och systemet för eliminering av 
svallvågor för att enkelt navigera genom områden 
med hastighetsbergränsning – sedan har du den 
elektroniska backen med antislirsystem som hjälper 
dig att manövrera smidigt och komma ut ur trånga 
platser.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra in spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

NanoXcel2®. Maximal styrka med 
minimal vikt
NanoXcel2® har tillverkats med Yamahas unika 
materialteknik och är hela 18 % lättare än vårt 
revolutionerande original NanoXcel® samtidigt som 
det är lika hållfast och starkt. Det skalar bort en hel 
del vikt från det sportiga prestandaskrovet på FX 
Cruiser SVHO® för ännu snabbare acceleration, högre 
topphastighet och bättre ekonomi.

Överladdad, Super Vortex-motor på 
1812 cc
Den fantastiska motorn ger smidig och flexibel effekt 
med effektiv intercooler och luftintagssystem. Den 
stora Hyper-Flow-jetpumpen hjälper till med att 
förvandla kraften till massiv acceleration, och den 
elektroniska bränsleinsprutningen (EFI) ger smidig 
och effektiv effekt.

Azure Blue Metallic / Carbon Metallic
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Låt dig utmanas!
VXR 



VXR® har samma gener och karaktär som toppmodellen GP1800. Det innebär vassa 
svängegenskaper och kraftfull acceleration redo att utmana dig och vågorna. Utseendet 
matchar tekniken och egenskaperna med färger, grafik och detaljer som folk kommer 
vända sig om för att se. 

Du kommer också att upptäcka spännande funktioner som normalt bara finns på lyxigare 
premiummodeller. Som det lätta och robusta skrovet och däcket i NanoXcel®-material – 
och de senaste elektroniska systemen.

VXR är också en av de första modellerna som försetts med vårt revolutionerande RiDE-
styrsystem. Det första av sitt slag, det är helt intuitivt – och ger omedelbart varje alla 
förare en känsla av förtroende.

Brett och långt skrov för ännu mer 
stabilitet
Skrovet har en semi V-form och är en avgörande 
faktor för att VXR® ska ge dig komplett förtroende 
med överlägset grepp i vattnet och komfort. Dess 
bredd och längd gör den otroligt stabil i stillastående 
läge, samtidigt som den upprätthåller den perfekta 
balansen mellan grepp och kontrollerade sladdar vid 
svängar. Superkapabla VXR® ger optimal smidighet på 
sjön.

NanoXcel®  för det lättaste skrovet 
och däcket i sin klass
Kombinationen av ett extremt lätt skrov och däck – 
konstruerat med NanoXcel®-teknik – bidrar till den 
suveräna accelerationen, toppfarten, smidigheten 
och bränsleeffektiviteten. NanoXcel®  skapar en 
otroligt stark intermolekylär bindning och ger en 
slätare yta än konventionella material. Den sparar 
dessutom 25 % vikt.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar din 
körglädje och ökar varje förares känsla av förtroende, 
oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att köra framåt och 
accelerera – dra in spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

Kraftfulla 1812 cc Ho motorn med  
16 ventiler 
Den 4-cylindriga högeffektiva DOHC-motorn på 
1,8 liter har branschens största slagvolym, men 
tack vare vårt fortsatta program för innovation och 
produktförbättring är den ändå extremt kompakt. 
Resultatet är häpnadsväckande kraft, acceleration 
och ett enormt vridmoment, tillsammans med 
miljövänlig effektivitet och ekonomi.

Black Metallic with Matte Carbon
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Den häftiga GP1800 
– njut av RIKTIGT
hög prestanda.



Under många år har Yamahas GP-modeller haft ett oslagbart rykte bland seriösa 
tävlingsförare över hela världen. Detta storslagna arv syns tydligt och är mycket levande 
i vår högpresterande hjälte, GP1800.

Detta är svaret på alla prestandaälskares böner – en snygg, supersmidig och otroligt 
kraftfull maskin med ett starkt, smidigt skrov och förmåga att svara på förarens alla 
kommandon exakt, förutsägbart – och på ett ögonblick.

När en sådan här maskin omfattar de senaste tekniska och elektroniska innovationerna 
– som ofta är unika och exklusiva för Yamaha – och stolt bär det berömda namnet, så vet
du att du är i närheten av en legend. Upplev den.

Elektronisk trimning och            
snygga instrument
Det elektroniska trimsystemet, styrs med 2 knappar på 
det vänstra handtaget, ger total kontroll av trimläget 
under körning. Klicka för att trimma in när du gör en 
riktigt snäv sväng – och trimma sedan ut igen för att 
störta iväg i topphastighet. Tydliga indikatorer för 
trimning, RiDE-systemet och F-N-R-lägen är en del av 
de snygga instrumenten.

RiDE-system
Det revolutionerande RiDE-systemet förändrar 
körglädjen och ökar varje förares känsla av förtroende, 
särskilt när det gäller sportåkning. Tryck bara på 
gasreglaget på höger handtag för att åka framåt och 
accelerera – dra in spaken på vänster handtag för att 
sakta ned eller backa. Ja, det är verkligen så enkelt!

NanoXcel2®. Maximal styrka med 
minimal vikt
NanoXcel2® har tillverkats med Yamahas unika 
materialteknik och är hela 18 % lättare än vårt 
revolutionerande original NanoXcel®, men 
fortfarande lika hållfast och starkt. Så det maximerar 
den häftiga skrovkonstruktionen med sportprestanda 
för GP1800 för att ge sensationell acceleration, högre 
topphastighet och ännu bättre ekonomi.

Överladdad, Super Vortex-motor på 
1812 cc
Den fantastiska motorn ger smidig och flexibel effekt 
med effektiv kylning- och luftintagssystem. 160  mm 
Hyper-Flow-jetpumpen hjälper till att förvandla 
kraften till massiv acceleration, och den elektroniska 
bränsleinsprutningen (EFI) ger smidig och effektiv 
effekt.

Torch Red Metallic / Team Yamaha Blue
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Legenden Superjet



Förare och legendarisk maskin i perfekt harmoni. Ett med varandra och vattnet. Det är så 
man vinner.

Den racingutvecklade tvåtaktsmotorns imponerande kraft och acceleration kombineras 
med ett slimmat, ultralätt skrov. Överlägsen smidighet och kontroll är SuperJets 
kännetecken, med förmågan att utmanövrera motståndare genom att dyka djupare in 
mot och svänga skarpare i kurvor.

Tack vare den unika ergonomiska konstruktionen med fjädrande styrbom och handtag 
intar föraren naturligt en bekväm, framåtlutad körställning – perfekt när du tävlar. Din 
SuperJet är redo. Men tänk på att den endast säljs för tävlingsbruk.

Hyper-Flow jetpump och justerbart 
styrmunstycke
Drivsystemets SuperJet 144 mm Hyper-Flow jetpump 
är konstruerat för maximalt vattenflöde för höga 
prestanda. SuperJets pumpkonfiguration ger 
utmärkta startegenskaper och mjuk acceleration.

Optimerad placering av intag samt 
ride-plate
För ökad dynamisk stabilitet och kursstabilitet i det 
begränsade skrovutrymmet har förarplatsen flyttats 
bakåt för en effektiv förlängning av vattenlinjen. 
Själva pumpen är placerad längst akterut, vilket ger 
stabil pumpprestanda även i vågor och sjögång.

Lättviktsskrov med djupa steglister 
med bredare förskepp
SuperJet är perfekt balanserad för bästa 
svängförmåga och för högsta fart rakt fram och har 
lätta djupa steglister med ingjutna flytvingar. De är 
placerade långt föröver vilket ökar den våta ytan så 
att du kan svänga lätt. De gör också SuperJet mycket 
stabil.

Högpresterande 2-taktsmotor
Den legendariska SuperJet drivs av en 
högpresterande, tvåcylindrig Yamaha-motor på 701 
kubik. Två 38 mm Mikuni®-förgasare matar detta 
förstklassiga kraftpaket och ger utmärkt gasrespons 
oavsett varvtal. Vändspolad förbränning bidrar 
till en jämnare bränsle-/luftfördelning med bättre 
förbränning, prestanda och bränsleekonomi.

Pure White with Blue
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EX Sport EX 
DeLuxe

VX® 
DeLuxe

VX 
Cruiser®

VX 
Cruiser®  
HO

FX HO®
FX 
Cruiser® 
HO

FX SVHO®
FX 
Cruiser
SVHO®

VXR® GP 1800 SuperJet™

Dimensioner och utrymme

Längd (m) 3.14 3.14 3.35 3.35 3.35 3.56 3.56 3.56 3.56 3.35 3.35 2.24

Bredd (m) 1.13 1.13 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22 0.68

Höjd (m) 1.15 1.15 1.19 1.19 1.19 1.23 1.23 1.23 1.23 1.19 1.19 0.66

Vikt (kg) 265 272 301 303 348 376 377 378 379 348 349 139

Bränsletankens volym i liter 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 18

Förvaringsutrymme i liter 29 29 93.2 93.2 93.2 125.5 125.5 125.5 125.5 93.2 93.2 -

Antal personer 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1

SMC - Standard komposit • • - - - - - - - - -

Skrov & funktioner 

RiDETM by Yamaha - • • • • • • • • • • -

Back Mekanisk 
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll
RiDETM med 

greppkontroll -

NanoXcel® 2 extra lätt och starkt skrov & 
däck - - - - - - - • • - • -

NanoXcel® lätt och starkt skrov & däck - - • • • • • - - • - -

Trim system - - - - - Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk -

Justerbar styrkonsol - - - - - Tilt Tilt Tilt Tilt - - -

Startspärr och learning mode med 
fjärrkontroll - - • • • • • • • • • -

Cruise Assist / No Wake Mode TM - - • • • • • • • - - -

Multifunktionsinstrument * • • • • • • • • • • • -

Analogt instrument Varv/Fart - - - - - • • • • - - -

Snabbknappar för instrument - - - - - • • • • - - -

Typ av säte • •
•

(2-delat)
•

(2-delat)
Cruiser

(2-delat)
•

(2-delat)
Cruiser

(2-delat)
•

(2-delat)
Cruiser

(2-delat)
2-delat 

sportsäte
2-delat 

sportsäte -

Vattentät förvaring - - • • • • • • • • • -

Förvaring i akter - - - - - • • • • - - -

Uppfällbara knapar - - - - - - • - • - - -

Back/sidospeglar • • • • • • • • • • • -

Handskfack mellan styre och säte • • Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare

Dubbla 
flaskhållare -

Dryckeshållare vid instrument - - - - - • • • • - - -

Uppstigningsbygel/steg • • • • • • • • • • • -

Typ av däcksmattor • 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton 2 Ton Special -

Dragögla • • • • • • • • • • • -

Automatisk länspump • • • • • • • • • • • •

Elektrisk länspump - - - - - • • • • - - -

Specifikationer 

* Multifunktions instrument - Fart, varvräknare, Driftstimmar, bränslenivå, larm för vitala motorfunktioner. 
Fx modellerna har också: Bränsleförbrukningsmätare, genomsnittsfart, Trip. SVHO modeller: Lufttemp & vattentemperatur, kompass. 



FX Cruiser  SVHO®, FX SVHO®, 
GP 1800

VX Cruiser®HO, FX Cruiser®HO, 
FX HO®, VXR® VX Cruiser®, VX® DeLuxe EX DeLuxe, EX Sport SuperJet™

Cylindervolym (cc) 1812 1812 1049 1049 701

Motortyp
1,8L SVHO, 4-cylindrig, DOHC, kompressor-
matad fyrtakts Yamaha marinmotor 

1,8L Ho, 4-cylindrig, DOHC, fyrtakts Yamaha 
marinmotor 

3 cylindrar, fyrtakt, DOHC, TR-1 Ho Yamaha 
Marinmotor  

3 cylindrar, fyrtakt, DOHC, TR-1 Yamaha 
Marinmotor 

2-cylinder, 2-takts Yamaha marinmotor

Pumptyp 160mm högtrycks axialpump 155mm högtrycks axialpump 155mm högtrycks axialpump 144mm högtrycks axialpump 144mm 

Bränsle Blyfri Premium bensin Blyfri Regular bensin Blyfri Regular bensin Blyfri Regular bensin Blyfri Regular bensin 

Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning 2st Mikuni BN38 pumpmembranförgasare 

Oljesystem Trycksmord med våtsump Trycksmord med våtsump Trycksmord med torrsump Trycksmord med torrsump Förblandad olja/bensinmix 

Oljevolym i liter 5.3 5.3 3.5 3.5 -

Motorspecifikationer



Yamahas Genuina 
tillbehör.
Varför välja något 
annat?

Komplettera din Waverunner med snygga, 

praktiska och färganpassade tillbehör och kläder. 

Bakom namnet Yamaha finns ett rykte som 

uppnåtts från år av att utveckla och producera 

Waverunner  och marina produkter som innehåller 

den mest avancerade och innovativa tekniken. 

Alla våra produkter är utformade för att fungera 

smidigt tillsammans, vilket innebär inte bara 

samordnad design, utseende och styling utan 

också pålitlig prestanda - och en genomgående 

känsla av trygghet.

Det finns också ett nytt imponerande 

sortiment som sträcker sig från snygga kläder, 

vattensporttillbehör och vattenleksaker till 

skyddskläder, smarta förtöjningsartiklar, 

säkerhetslås - och andra praktiska saker!

Så vad du än behöver för att förbättra din roliga 

och njutningsfulla stund på vattnet, har vi täckt 

det - med produkter som är utformade för att 

fungera och byggda för att hålla. Precis det du 

förväntar dig av Yamaha.





Yamahas kollektion.
Sköna på vattnet.
Snygg på bryggan.
Vad är det som verkligen är viktigt när du ger 
dig ut på sjön? Det är att veta att du inte bara 
ser bra ut, men att du också har den perfekta 
utrustningen för att hjälpa dig att njuta av 
upplevelsen och få ut mesta möjliga av din 
tid både på men också vid sidan av vattnet.

Vilket betyder varma, bekväma och 
genomgående praktiska kläder som du 
älskar att bära. Vilket betyder att du ska 
välja Yamaha.  För allting från våtdräkter, 
handskar och windbreakers till fritidsjackor, 
T-shirts och kepsar, kommer du att hitta
något från Yamaha som passar dig perfekt,
även till barnen!

Låt dig frestas av vårat omfattande 
sortiment i vår tillbehörskatalog - eller på 
www.yamaha-marine.se



Se alla våra tillbehör på: www.yamaha-motor.se

Uppstigningsbygel 
Förenklar uppstigning ur vattnet upp på din 
Waverunner.

Fender
Framtagen för våra Waverunner. Hakas fast under 
relingslisten och det justerbara bandet har både en 
krok och en gummikloss som kan klämmas fast i en 
stuv. 

Förvaringspåse 
Vill du ha ett separat fack för saker i den främre 
stuven så har du lösningen här. 

Uppfällbar knap  
Väldigt praktisk knap som inte är i vägen vid 
körning men som underlättar vid tilläggning. Kan 
eftermonteras på alla modeller.

Waverunner linor 
Linor anpassade för Waverunner. Dessa svarta 
polypropylene linor på 1cm flyter och de är olje, 
bränsle, UV och saltvatten tåliga. 

Öppning för bränslepåfyllning gör det enkelt att tanka utan att behöva ta av 
transportkapellet.

Öppning för tamp eller band. Öppningen i kapellet är för att surra fast din Waverunner med 
transportkapellet på. 

Ventilationssystem. Kapellet har ett ventilationssystem för ett bättre klimat under kapellet. 
Ventilationen hjälper också till att skapa ett undertryck vid trailertransport så kapellet sitter 
bättre och tightare. 

Förvaringspåse
Yamaha’s förvaringspåse håller transportkapellet samlat i ett litet format för förvaring. 
Påsen är sydd i samma tåliga material som kapellet. 

Transport och förvaringskapell för Waverunner
Dessa formsydda kapell är unika för respektive modell. Det gör att de sitter perfekt och maskinen ser tilltalande ut 
även med kapellet på. Kapellet är sytt i ett starkt tyg med en passform som gör att de sitter still utan fladder vid 
trailertransport.



Varje Yamaha förtjänar 
det bästa

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

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

Våra tekniker utbildas regelbundet vid 
Yamaha Technical Academy, vilket ger dem 
den expertkunskap och gedigna erfarenhet 
som krävs för att hålla din Yamaha produkt 
i fabrikskick. Om du vill ha mer detaljerad 
information ska du kontakta din lokala 
Yamaha-återförsäljare eller besöka vår 
webbsida: www.yamaha-marine.se



Osynlig teknik

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

Olja är livsblodet inne i förbränningsmotorerna, 
och Yamalube sortimentet omfattar hel- 
och halvsyntetiska oljor för 2-takts- och 
4-taktsmotorer, liksom särskilda mineral- och
racingoljor. Vilket betyder att Yamalube har rätt 
smörjmedel för att passa ett brett spektrum av
klimat- och användningsförhållanden.

Vi tillverkar även en rad vårdprodukter som 
håller din stolthet i toppskick. Om du sköter 
om din Yamaha så sköter din Yamaha om dig. 
Din lokala Yamaha-återförsäljare kan ge dig 
råd om de bästa Yamalube-produkterna för 
din Waverunner. Eller så kan du besöka vår 
webbsida: www.yamaha-marine.se



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

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

igenom allt instruktionsmaterial innan du ger dig ut och bär ALLTID rekommenderad skyddsklädsel samt en flytväst under 
användning. KÖR ALDRIG NÄR DU HAR DRUCKIT ALKOHOL. 
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