
Technologia skuterów
wodnych, której zaufali
użytkownicy na całym
świecie
Waverunnery Yamahy zyskały na całym świecie opinię

niezwykle niezawodnych i wszechstronnych jednostek.

To właśnie Yamaha wyznacza dziś standardy w dziedzinie

skuterów wodnych, doprowadzając do perfekcji

technologię wydajnych silników czterosuwowych. Efekt?

Absolutnie bezkonkurencyjne skutery wodne.

Od rewolucyjnego systemu RiDE™ po całkowicie nowe

technologie produkcji ultralekkich kadłubów NanoXcel2

czy czterosuwowy silnik z doładowaniem pojemności

1812 cm3... To właśnie Yamaha wyznacza dziś standardy

w dziedzinie rozwiązań technicznych i inżynierii.

Nasza dbałość o detale i najwyższa jakość wykonania

podnoszą wartość skutera, który w niezwykły sposób

łączy komfort i osiągi. Ta wszechstronna jednostka

idealnie sprawdzi się zarówno podczas cruisingu, jak i

sportowego pływania.

Doładowany silnik SVHO o pojemnośc i

1812 cm3, z układem EFI

Ultralekki i superwytrzymały kadłub

NanoXcel2®

Nowy, zaprojektowany do wyścigów

otwór wlotowy i sekcja burtowa

Rewolucyjny system RiDE® z funkcją

ograniczenia obrotów na biegu

wstecznym

Szybko działający elektroniczny system

trymowania umożliwiający przełączanie

podczas pływania

Czytelne wskaźniki pozycji F-N-R,

systemu RiDE i elektronicznego

systemu trymowania

Zdalne zabezpieczenie z trybem pracy

na wolnych obrotach

Zintegrowane lusterka o dużej

powierzchni oraz solidne ucho do

holowania narciarza wodnego

Maty antypoś lizgowe Hydro-Turf i

miękki stopień do wchodzenia na

skuter z wody

Schowek na rękawiczki, przestronne

bakisty na dziobie i pod kanapą

GP1800R



Technologia skuterów wodnych, której
zaufali użytkownicy na całym świecie
Przez lata skutery wodne Yamahy z serii GP zdobyły uznanie profesjonalnych zawodników na całym

świecie. To wspaniałe dziedzictwo stało się podstawą do stworzenia najnowszego modelu o

wysokich osiągach — nowego, ulepszonego GP1800R.

Jest on odpowiedzią na oczekiwania wszystkich entuzjastów mocy i szybkości. Świetnie prezentujący

się, super mocny skuter wodny o solidnym, zwrotnym kadłubie, wyposażony w liczne innowacyjne

funkcje stanowi klasę samą w sobie.

Teraz oferuje ona jeszcze więcej. Nowy otwór wlotowy i zaprojektowana do wyścigów sekcja

burtowa zapewniają jeszcze lepsze prowadzenie, zwrotność klejenie się do wody. Chociaż niełatwo

poprawiać legendę, nam się to udało.
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Wysokowydajny silnik Super
Vortex o pojemności 1812 cm3 z
doładowaniem

Nowoczesny silnik niezwykle płynnie

generuje moc. Ta elastyczna jednostka

została wyposażona w wydajny układ

chłodzenia i zaawansowany układ

dolotowy. Pompa strumieniowa o średnicy

160 mm i wysokim przepływie pomaga

przełożyć dużą moc na niesamowite

przyspieszenie, a elektroniczny układ

wtrysku paliwa (EFI) zapewnia płynne i

wydajne rozwijanie mocy.

NanoXcel2. Maksymalna
wytrzymałość przy minimalnej
masie

Opatentowana przez Yamahę technologia

materiałowa NanoXcel2 pozwoliła obniżyć

masę kadłuba aż o 18% w porównaniu z

rewolucyjnym pierwowzorem NanoXcel,

przy zachowaniu takiej samej sztywności i

wytrzymałości. Dzięki temu kadłub

GP1800R ma jeszcze bardziej sportowe

właściwości, przekładające się na

rewelacyjne przyspieszenie, większą

prędkość maksymalną i niższe zużycie

paliwa.

System RiDE™ (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics)

Rewolucyjny system RiDE™ wynosi

przyjemność z pływania na nowy poziom,

zapewniając poczucie pewności nawet

początkującym sternikom. Wystarczy

pociągnąć dźwignię przepustnicy przy

prawej manetce, aby rozpędzić skuter, lub

przy lewej manetce - aby zahamować lub

cofnąć się. To jest tak proste!

Zdalne zabezpieczenie z
trybem pracy na wolnych
obrotach

Ten innowacyjny system po raz pierwszy

został wprowadzony na rynek przez

Yamahę. Jedno naciśnięcie przycisku na

zdalnym przekaźniku powoduje włączenie

specjalnego trybu „L” (niskie obroty

silnika), który ogranicza maksymalną

prędkość. Jest on idealny podczas

wykonywania spokojnych manewrów.

Sportowe dziedzictwo w
każdym wymiarze

Ciąganie wakeboardera czy dmuchanych

zabawek za GP1800R to czysta

przyjemność. W tym celu skuter został

wyposażony w wytrzymały zaczep

holowniczy, parę zintegrowanych lusterek

wstecznych o dużej powierzchni,

wykładzinę Hydro-Turf oraz platformę

rufową ze stopniem do wychodzenia z

wody. Ale to nie wszystko. Nowy otwór

wlotowy i zaprojektowana do wyścigów

sekcja burtowa sprawiają, że skuter lepiej

klei się do wody, dzięki czemu można

precyzyjniej ciągnąć narciarza.

Elektroniczny system
trymowania i czytelny, stylowy
zestaw wskaźników

Nowy, elektroniczny system trymowania

sterowany dwoma przyciskami na lewej

manetce oferuje możliwość

natychmiastowej regulacji trymu podczas

jazdy. Wystarczy nacisnąć przycisk

trymowania w celu wykonywania bardzo

ostrego zakrętu, a następnie zwolnić go,

aby odpłynąć z maksymalną prędkością. W

stylowym zestawie wskaźników dostępne

są czytelne wskaźniki trymowania, systemu

RiDE i pozycji dźwigni biegów Przód-

Neutralny-Tył (F-N-R).
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Silnik

Typ silnika 4-suwowy, 4-cylindrowy, Wysoka Moc Super Vortex
Typ pompy 160mm High-pressure
Paliwo Unleaded premium Gasoline
Pojemność zbiornika paliwa 70 litres

Wymiary

Długość 3.35m
Szerokość 1.22m
Wysokość 1.19m
Masa na sucho (kg) 349kg

Cechy

Pojemność ładunkowa 93.2 litres
Liczba pasażerów 1-3persons
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wy łącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Z MOCY POJAZDÓW YAMAHA NALEŻY KORZYSTAĆ W

SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY. Skutery Yamaha WaveRunner podlegają przepisom regulującym ruch na

drogach wodnych. Przed rozpoczęciem pływania Yamaha rekomenduje udział w profesjonalnym

szkoleniu, a na akwenie — przestrzeganie przepisów ogólnopolskich i lokalnych. Skutery widoczne na

zdjęciach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji są prowadzone przez profesjonalnych sportowców.

Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania

skuterów. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i

podczas rejsu ZAWSZE nosić zalecaną odzież ochronną oraz wyposażenie, takie jak kamizelki ratunkowe.

NIE WOLNO PROWADZIĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.
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