
Watersporttechnologie
die wereldwijd bekend
is
De hedendaagse WaveRunner heeft een

toonaangevende reputatie als het gaat om

betrouwbaarheid en allroundprestaties, gebaseerd op

jarenlange ervaring. Yamaha liep altijd al voorop met

baanbrekende innovaties op het gebied van uiterst

e ciënte viertakttechnologie. Het resultaat? Hier kan

geen enkel ander vaartuig aan tippen.

Het innovatieve ontwerp, de technologie en de

engineering van Yamaha staan aan de absolute top en

zijn terug te vinden in het revolutionaire RiDE™-systeem,

de lichte NanoXcel2-rompen en de 1812cc viertaktmotor

met supercharger.

Ons oog voor detail en de algehele constructiekwaliteit

voegen luxe toe aan het plaatje. Het resultaat is een

magische mix van prestaties en comfort die geschikt is

voor zowel watersport als ontspannen cruisen.

Supercharged SVHO 1812cc motor

met EFI

Superlichte en supersterke

NanoXcel2® romp

Inlaat aan de bovenzijde met

racedesign en stavlak

Revolutionair RiDE® systeem en

elektronische achteruit met

tractiecontrole

Snelle elektronische schakelbak en on-

the-go trimsysteem

Indicatoren voor de standen vooruit-

neutraal-achteruit, RiDE® en

elektrische trimfunctie

Afstandsbediening voorzien van

beveiligingssysteem en lage

toerenregeling

Grote, geïntegreerde spiegels en

solide ski-trekhaak

Hydro-Turf antislipmatten en zachte

opstaptrede

Ruime opbergmogelijkheden en

waterdichte opbergruimten
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Watersporttechnologie die wereldwijd
bekend is
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 bevestiging bij heftig water vereenvoudigt.
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Krachtige Super Vortex 1812cc
motor met supercharger

Deze verbazingwekkende motor kenmerkt

zich door een soepele en  exibele

vermogensopbouw en is uitgerust met

uiterst e ciënte koel- en

luchtinlaatsystemen en een sterke

inwendige motorconstructie. De 160 mm

Hyper-Flow jetpomp zet deze kracht om

in een verblu ende acceleratie, en de

elektronische brandsto njectie (EFI) zorgt

voor een ultrasoepele en e ciënte

vermogensafgifte.

NanoXcel2®. Maximale sterkte,
minimaal gewicht

NanoXcel2® is nog eens 18% lichter dan

het oorspronkelijke NanoXcel®, maar met

behoud van 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

SVHO voor een nog snellere acceleratie,

een hogere topsnelheid en een nog

zuiniger brandstofverbruik.

Revolutionair RiDE® systeem

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!

Een overduidelijk sportief
verleden

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 u meer grip

op het water en maakt slapen makkelijker

en preciezer.

Elektronische trimfunctie en
duidelijke, stijlvolle
instrumenten

Met de 2 gemakkelijke knoppen bij de

linkerhandgreep biedt het nieuwe

elektronische trimsysteem tijdens het

varen volledige controle over de

trimstand. U 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.

Royale opbergmogelijkheden -
doordachte details

Terwijl u geniet op het water is het  jn om

te weten dat uw persoonlijke bezittingen

zijn opgeborgen. De GP1800R SVHO heeft

daarom ruime opbergmogelijkheden. Er is

een waterdichte opbergruimte (inclusief

twee  essenhouders), ruime

opbergmogelijkheden onder de zitting en

eenvoudig toegankelijke opbergruimte in de

boeg.
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Motor

Motortype 4-takt, 4-cilinder, Super Vortex High Output
Compressor Yes (with intercooler)
Cilinderinhoud 1,812cc
Boring x slag 86.0 mm x 78.0 mm
Compressieverhouding 8.5 : 1
Type pomp 160mm High-pressure
Brandstof Unleaded premium Gasoline
Inh. brandstoftank 70 litres
Olie hoeveelheid 5.3litres

Afmetingen

Lengte 3.35m
Breedte 1.22m
Hoogte 1.19m
Gewicht droog 349kg

Functies

Opbergcapaciteit 93.2 litres
Draagvermogen (personen) 1-3 persons
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Alle informatie in deze brochure wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Wij dienen allemaal VERMOGEN TE KOPPELEN AAN

VERANTWOORDELIJKHEID. Laten we daarom zorgen dat zowel wij als anderen plezier blijven beleven aan

de watersport. Je WaveRunner is in feite een boot, dus leer en volg de regels die gelden op zee en de

waterwegen. Volg waar mogelijk een cursus en houd je aan de lokale wetten en voorschriften, die van

gebied tot gebied sterk kunnen verschillen. Op de foto's zijn vaartuigen afgebeeld die worden bestuurd

door professionals. Deze houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot

de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen grondig door alvorens te gaan

varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest. GA NOOIT VAREN NA

HET GEBRUIK VAN ALCOHOL.
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