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VX-C
Yamaha’ya Özgü Dayanıklılık ve Sürüş Keyfi

Beyaz ve Limon Sarısı

Renk Teknik Özellikler

Kişi Sayısı

1-3 Kişi
      

Yakıt Kapasitesi

70 Litre
      

Motor Bilgisi

3 Silindirli, 4 Zamanlı,
TR1 HO Motor
      

Silindir Hacmi

1.049 cc

 Su Geçirmez Depolama

 Çift Ayna

 Torpido Gözü ve

 Ekstra Geniş Depolama

 İki Renkli Güverte Paspasları

 Çeki Halkası

TR1 HO Motor

Torpido Gözü





Dünya çapında
güvenilen deniz aracı
teknolojisi

FX Cruiser HO

Günümüzün WaveRunner’ı, emniyet ve performans 

konusunda yıllar içinde kazandığı ününü koruyor. 

YAMAHA, verimli 4 zamanlı motor teknolojisindeki 

öncü atılımlarıyla, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. 

Sonuç olarak, sizlere emsalsiz bir deniz aracı 

sunuyor.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden, süper hafif 

NanoXcel2 gövdeye ve 4 zamanlı 1812 cc motoru ile 

birlikte Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve 

mühendisliği en üst seviyededir.

YAMAHA’nın detaylara gösterdiği özen ve üstün 

üretim kalitesi, bu özelliklerin toplamına lüksü de 

ekler. Böylece, eğlenceli ve sportif sürüşlere eşit 

oranda uygun, performans ve konforun büyülü bir 

birlikteliği sağlanır.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kali-

tesinin sonucudur, bu..!

2 parçalı, 3 kişilik Gezinti Aracı koltuğu

Gezinti Yardımı, İz Bırakmama modu ve 
elektronik trim (rüzgar manevrası)

4 adımlı ayarlanabilir eğime sahip 
benzersiz direksiyon sistemi

Elektronik Geri Vites

Yüksek Çıkışlı 1812 cc, EFI sistemine 
sahip motor

Devrim niteliğindeki RiDE™ sistemi - 
sezgisel kumanda

Sektörün ilk renkli dokunmatik ekranlı 
göstergeleri

Sürüş Modu, Düşük Devir Modu ve 
Güvenlik Modu

Aksesuarlarınız için Multi-Mount sistemi

Kolay binme sağlayan derin basamak ve 
çift kol

Ayak boşluğu drenaj sistem
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•

•

•
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•

•

Dünya çapında
En fazla güvenilen
deniz araçları teknolojisi



Engine

Motor tipi
4-subap;1.8 Liter High Output;4-zamanlı;DOHC;4-
subap

Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0litre
Yağ deposu kapasitesi 5.3litre

Dimensions

Uzunluk 3.56 m
Geniş lik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377kg

Features

Saklama kapasitesi 125.5litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kiş ilik

FX Cruiser HO
Motor

Motor tipi 4-supap; 1.8 Liter High Output; 4-zamanlı; DOHC; 4-supap
Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0 litre
Yağ kapasitesi 5.3 litre 

Ölçüler

Uzunluk 3.56 m
Genişlik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377 kg  

Özellikler

Saklama kapasitesi 125.5 litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kişilik

Güçlü Yüksek Çıkışlı 1812 cc Motor
Geniş hacimli Yüksek Çıkışlı 1812 cc 
motorun sunduğu güç heyecan 
vericidir. Hyper-Flow jet pompası ise
3 kanatlı pervanesiyle bu gücün 
yüksek ivmeli hızlanmaya dönüştü- 
rülmesine yardımcı olur. Elektronik 
Yakıt Enjeksiyonu (EFI) mümkün olan 
en stabil güç çıkışını ve sıradan 
kurşunsuz benzinle bile verimli, 
ekonomik çalışma imkanı sunar.

RiDE sistemi (Sezgisel Yavaşlama 
Elektronik Sistemleri ile Geri Vites)
Devrim niteliğindeki RiDE sistemi her 
seviyeden sürücülere güven hissi 
sağlayarak, sürüş keyfinizi yepyeni 
seviyelere çıkarır. İleri gitmek ve 
hızlanmak için sağ tutamaçtaki gaz 
kolunu çekmeniz yeterlidir. Sol 
tutamaçtaki kolu çekerek yavaşlaya- 
bilir veya geri gidebilirsiniz. Evet, 
gerçekten bu kadar kolay.

Elektronik kumanda - sürüşte bir 
başka devrim
Sofistike Elektronik kumanda sistemimiz,
'akıllı' özellikleriyle sizi memnun 
bırakacak. Hedeflenen hızları ayarlamak 
ve korumak için Gezinti Yardımını,
düşük hızda seyredilen alanlarda 
gezinmek için İz Bırakmama Modunu, 
aşırı düşük hızda manevra yapmak ve 
yanaşmak için elektronik Geri Vites 
Yardımı ve TDE'yi (İtme Kuvvetini Yönsel 
Geliştirme Kumandası) kullanabilirsiniz.

Sektörün ilk renkli dokunmatik 
ekranı
Şık, renkli 4.3 inç dokunmatik ekran 
CONNEXT'in özellikleri; tanılama 
bilgileri ve tüm elektronik sistemlerin 
kumandaları ile F-N-R, hız, trim ve 
RiDE durumu ekranlarıdır. Ayrıca 
ekran renginden düzenine ve 
kumanda edilen veya görüntülenen 
işlev seçimine, tamamen özelleştirile- 
bilirdir.

Lüks, konfor, ayak boşluğu drenajı 
ve daha kolay biniş özelliği
4 adımlı, eğimi ayarlanabilir direksi-
yondan 3 kişilik lüks gezinti aracı 
selesine, çekmeli koç boynuzlarından 
daha geniş, yumuşak ve rahat 
basamaklı geniş yüzme platformuna 
ve yeniden binme için çift tutacağa, 
ihtiyacınız olan her şey bu FX 
Cruiser'da vardır. Sektörün ilk ayak 
boşluğu drenaj sistemine sahip
olması ise başka bir artısıdır.

Daha büyük maceralar için %30 daha 
fazla saklama alanı
FX modellerimizde %30 daha fazla
kolay erişilen saklama alanı tasarla- 
dık, böylece maceralarınız daha uzun 
sürebilir ve sizi daha uzaklara 
götürebilir. Akıllı şekilde entegre 
edilmiş, pratik depolama çözümlerini 
her yerde bulabilirsiniz: su geçirme- 
yen çok geniş bir torpido bölmesi, 
koltukların altında, pruvada ve kıç 
kısmında büyük saklama alanları.



Dünya çapında
güvenilen deniz aracı
teknolojisi
Günümüzün WaveRunner’ı emniyet ve genel performans

konusunda yıllar içinde kazandığı ünü koruyor. Markamız

ise verimli 4 vuruşlu teknolojideki öncü atılımlarıyla bu

alandaki liderliğini sürdürüyor. Sonuç mu? Rakipsiz bir

deniz aracı.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden süper ha f

NanoXcel2 gövdelere ve süper şarjlı 4 vuruşlu 1812 cc

motorumuza; Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve

mühendisliği en üst seviyededir.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kalitesi bu

özelliklerin toplamına lüksü ekler. Böylece eğlence ve

spor sürüşüne eşit oranda uygun, performans ve

konforun büyülü bir birlikteliği sağlanır.

GP1800R HO

Günümüzün WaveRunner’ı, emniyet ve performans 

konusunda yıllar içinde kazandığı ününü koruyor. 

YAMAHA, verimli 4 zamanlı motor teknolojisindeki 

öncü atılımlarıyla, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. 

Sonuç olarak, sizlere emsalsiz bir deniz aracı 

sunuyor.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden, süper hafif 

NanoXcel2 gövdeye ve 4 zamanlı 1812 cc motoru ile 

birlikte Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve 

mühendisliği en üst seviyededir.

YAMAHA’nın detaylara gösterdiği özen ve üstün 

üretim kalitesi, bu özelliklerin toplamına lüksü de 

ekler. Böylece, eğlenceli ve sportif sürüşlere eşit 

oranda uygun, performans ve konforun büyülü bir 

birlikteliği sağlanır.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kali-

tesinin sonucudur, bu..!

Yüksek çıkışlı 1812 cc, 4 silindirli, DOHC, 
16 supaplı

Süper güçlü ve süper hafif NanoXcel2® 
Teknoloji ile üretilmiş gövde

Sezgisel kumanda için devrim 
niteliğindeki RiDE sistemi

Hydro-Turf yer döşemeleri ile 
genişletilmiş montaj platformu

Düşük Devir modunda güvenlikli ve 
uzaktan kumanda sistemi

Su kayağı çekme halkası ve yumuşak 
dokulu binme basamağı

Geniş entegre aynalar, çok işlevli LCD 
göstergeler

Geniş gövdesi genel dengeyi olağanüstü 
seviyeye çıkarır

Elektronik trim (rüzgar manevrası) ve 
çekiş kumandası ile Geri Vites sistemi

Yarış stilinden ilham alan 2 parçalı
2 tonda spor oturak
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•

•

•

•
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•

•

Dünya çapında
En fazla güvenilen
deniz araçları teknolojisi



Engine

Motor tipi
4-subap;1.8 Liter High Output;4-zamanlı;DOHC;4-
subap

Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0litre
Yağ deposu kapasitesi 5.3litre

Dimensions

Uzunluk 3.56 m
Geniş lik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377kg

Features

Saklama kapasitesi 125.5litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kiş ilik

FX Cruiser HO
Motor

Motor tipi  4-zamanlı; 4-supap
Motor hacmi  1812 cc
Çap x Strok  86,0 mm x 78,0 mm
Sıkıştırma oranı  11.0 : 1
Pompa tipi  155 mm Yüksek basınç
Yakıt  Kurşunsuz benzin
Yakıt kapasitesi  70 litre
Yağ deposu kapasitesi  5,3 litre
   

Ölçüler

Uzunluk  3,35 m
Genişlik  1,22 m
Yükseklik  1,19 m
Ağırlık  335 kg
  

Özellikler

Saklama kapasitesi  93,2 litre
Sürücü kapasitesi  1-3 kişi

Yüksek çıkışlı, 1812 cc, 4 zamanlı, 
DOHC, 16V motor
4 silindirli, Üstten Çift Eksantrikli 
(DOHC) 1,8 litre Yüksek Çıkışlı motor, 
sektörde en geniş hacme sahiptir, 
ancak sürekli yenilik ve ürün geliştir- 
me programımız sayesinde müthiş 
derecede kompakttır. Bu özelliklerin 
sonucunda şaşırtıcı seviyede gücün, 
hızlanmanın, muazzam seviyede torkun 
yanı sıra temiz bir verimlilik ve yakıt 
ekonomisi sunulmaktadır.

RiDE sistemi (Sezgisel Yavaşlama 
Elektronik Sistemleri ile Geri Vites)
Devrim niteliğindeki RiDE sistemi her 
seviyeden sürücülere güven hissi 
sağlayarak, sürüş keyfinizi yepyeni 
seviyelere çıkarır. İleri gitmek ve 
hızlanmak için sağ tutamaçtaki gaz 
kolunu çekmeniz yeterlidir. Sol 
tutamaçtaki kolu çekerek yavaşlaya- 
bilir veya geri gidebilirsiniz. Evet, 
gerçekten bu kadar kolay.

NanoXcel2 gövde. Maksimum güç - 
minimum ağırlık
Yamaha'nın benzersiz malzeme
teknolojisinden doğan NanoXcel2 devrim 
niteliğindeki orijinal NanoXcel ürünümüz-
den bile %18 daha hafif oluşuyla dikkat 
çekicidir. Ancak bunun yanı sıra, aynı 
dayanıklılığa ve güce sahiptir. Böylece, 
olağanüstü hızlanma, daha yüksek azami 
hız değeri ve daha yüksek yakıt tasarrufu 
sunan GP1800R HO modeli heyecan verici 
süper-performansı ile gövde tasarımının 
sağladığı avantajları maksimuma çıkarır. 

Daha fazla denge için geniş, uzun 
gövde
Yarı-V çoklu yan kirişe sahip gövde,
bu modelin sunduğu üstün sürüş ve 
konfor sağlayan özellikler bütünü-
nün ana unsurlarındandır. Genişliği 
ve uzunluğu, tutuş arasında ideal 
uyum ve dönüşlerde kontrollü 
kaymanın yanı sıra durur haldeyken 
müthiş denge sunmasını sağlar. 
Üstün yetenekli GP1800R HO, su 
üzerinde mükemmel çevikliğe sahip.

Yarışlardan ilham alan oturma grubu 
tasarımı - konfor ve kontrol
Ergonomik tasarımlı, 2 renkli kavrayı-
cı dokuya sahip koltuk, GP1800R 
HO'yu ilk sürüşünüzden itibaren 
sürüş keyfinizi arttırır. Yastık şeklin- 
deki bölüm hızlanma ve dönüş 
sırasında kalçaları destekler ve 
böylece kendine güvenli sürüş 
kontrolü doğal olarak sağlanır. Bu da 
sürüşe daha uzun süre devam 
etmenizi ve dalgaların heyecanını 
yaşamanızı sağlar.

Çok işlevli LCD göstergeler ve geniş 
entegre aynalar
Şık kokpit panelinde yer alan göz
alıcı ve çok işlevli LCD göstergeler, bu 
uygun yapıdaki araçtan bekleyecek-
lerini- zin çok ötesinde. Geniş, 
entegre aynaları da size şaşırtacaktır. 
Ancak GP1800R HO modelinin 
arkanızdaki hareketi görmeniz için 
sunduğu bu donanım, özellikle bir su 
kayağını veya kayak yapan birini 
çekerken çok işe yarayacaktır.

GP1800R HO



Dünya çapında
güvenilen deniz aracı
teknolojisi
Günümüzün WaveRunner’ı emniyet ve genel performans

konusunda yıllar içinde kazandığı ünü koruyor. Markamız

ise verimli 4 vuruş lu teknolojiye öncülük ederek bu

alandaki liderliğini sürdürüyor. Sonuç mu? Rakipsiz bir

deniz aracı.

Devrim niteliğindeki eş siz RiDE™ sisteminden süper ha f

NanoXcel2 gövdelere ve süperş arjlı 4 vuruş lu 1812 cc

motorumuza, Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve

mühendisliği en üst seviyededir.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üretim kalitesi bu

özellikler bütününü daha da cazip kılar. Böylece eğlence

ve spor sürüş üne eş it oranda uygun, performans ve

konforun büyülü bir birlikteliği sağlanır.

FX Cruiser SVHO

FX Cruiser SVHO

Günümüzün WaveRunner’ı, emniyet ve performans 

konusunda yıllar içinde kazandığı ününü koruyor. 

YAMAHA, verimli 4 zamanlı motor teknolojisindeki 

öncü atılımlarıyla, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. 

Sonuç olarak, sizlere emsalsiz bir deniz aracı 

sunuyor.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden, süper hafif 

NanoXcel2 gövdeye ve 4 zamanlı 1812 cc motoru ile 

birlikte Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve 

mühendisliği en üst seviyededir.

YAMAHA’nın detaylara gösterdiği özen ve üstün 

üretim kalitesi, bu özelliklerin toplamına lüksü de 

ekler. Böylece, eğlenceli ve sportif sürüşlere eşit 

oranda uygun, performans ve konforun büyülü bir 

birlikteliği sağlanır.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kali-

tesinin sonucudur, bu..!

EFI özellikli Süper Şarjlı SVHO
1812 cc motor

2 parçalı, 3 kişilik Gezinti Aracı koltuğu

4 adımlı ayarlanabilir eğime sahip 
benzersiz direksiyon sistemi

Çekiş kumandası ile Elektronik Geri 
Vites

Sektörün ilk renkli dokunmatik ekranlı 
göstergeleri

Devrim niteliğindeki RiDE™ sistemi - 
sezgisel kumanda

Sürüş Modu, Düşük Devir Modu ve 
Güvenlik Modu

Aksesuarlarınız için Multi-Mount sistemi

Kolay binme sağlayan derin basamak ve 
çift kol

Ayak boşluğu drenaj sistemi

NanoXcel2'den üretilmiş şık gövde ve 
karina tasarımı

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dünya çapında
En fazla güvenilen
deniz araçları teknolojisi



Engine

Motor tipi
4-subap;1.8 Liter High Output;4-zamanlı;DOHC;4-
subap

Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0litre
Yağ deposu kapasitesi 5.3litre

Dimensions

Uzunluk 3.56 m
Geniş lik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377kg

Features

Saklama kapasitesi 125.5litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kiş ilik

FX Cruiser HO
Motor

Motor tipi 4-supap; 4-zamanlı; Super Vortex High Output; DOHC; 4-supap
Supercharger Evet (soğutmalı)
Motor hacmi 1,812 cc
Çap x Strok  86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı  8.5 : 1
Pompa tipi  160 mm Axial Flow
Yakıt  Kurşunsuz Benzin
Yakıt besleme sistemi  Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi  70.0 litre
Yağ deposu kapasitesi  5.3 litre   

Ölçüler

Uzunluk  3.58 m
Genişlik  1.27 m
Yükseklik  1.23 m
Ağırlık  372 kg 

Özellikler

Saklama kapasitesi  166.7 litre
Sürücü kapasitesi  1-3 kişilik

Süper Şarjlı 1812 cc motor
Muhteşem SVHO (Super Vortex 
Yüksek Çıkışlı) motor stabil, esnek 
güç sağlar. Güçlü motor parçalarının 
yanı sıra üstün verimlilikte soğutma 
ve hava giriş sistemlerin sahiptir. 
Geniş Hyper-Flow jet pompası, bu 
gücün heyecan verici düzeyde 
hızlanmaya dönüştürülmesine 
yardımcı olur. Elektronik Yakıt 
Enjeksiyonu (EFI) ise stabil ve verimli 
güç çıkışı sunar.

NanoXcel2 ile aerodinamik şekil ve 
gövde tasarımı
Bu FX modelinin gövdesi, 
Yamaha'nın benzersiz NanoXcel2 
teknolojisi ile üretilmiştir. Etkileyici 
şekilde hafif, ancak dayanıklı ve 
güçlüdür. Böylece bu makineler, 
şaşırtıcı hızlanma, daha yüksek azami 
hız, daha yüksek tasarruf ve hatta 
daha rahat sürüş ile denizde kusur- 
suz performans sağlar.

Elektronik kumanda - sürüşte bir 
başka devrim
Bu modelde bulunan Elektronik kumanda 
sistemimiz, 'akıllı' özellikleriyle sizi 
kendine hayran bırakacak. Sürüş hızlarını 
ayarlamak ve korumak için Gezinti Yardı- 
mını, düşük hızda seyredilen alanlarda 
gezinmek için İz Bırakmama Modunu, 
aşırı düşük hızda manevra yapmak ve 
yanaşmak için elektronik Geri Vites 
Yardımı ve TDE'yi (İtme Kuvvetini Yönsel 
Geliştirme Kumandası) kullanabilirsiniz.

Sürüş Kontrol sistemi
Tanınmış 'L modu' sistemimiz bir 
azami hızı önceden ayarlamanızı 
sağlamakla kalmaz, hızlanma eğimini 
de sizin kararınıza bırakır. Böylece , 
aracı tüp veya su kayağı çekme 
konusunda en iyi dostunuz haline 
getirir. Ayrıca, acemi sürücüler için 
daha düşük hız ayarlarını kilitleyebi- 
lir ve daha uzun yolculuklarda sabit 
bir hız ayarlayarak maksimum 
ekonomi sağlayabilirsiniz.

Yüksek hızda ilerlerken yön değiştir- 
me için elektronik trim sistemi
Bu etkileyici sistem, yüksek hızda
ilerlerken rüzgara göre konumlanma 
(trim) üzerinde tam denetim sağlar. Sol 
tutamacın yanındaki iki düğmeyi 
kullanarak trim tuşunu içeri itmeniz 
keskin bir dönüş için yeterlidir. Açık ve 
hızlı gidiş içinse tuşa yeniden basarak 
dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hareket 
halindeyken trim konumuna dair net 
okuma bilgisi, yeni ve şık CONNEXT renkli 
ekranımızın başka bir özelliğidir.

Lüks, konfor, ayak boşluğu drenajı 
ve daha kolay biniş özelliği
4 adımlı, eğimi ayarlanabilir direksi-
yondan 3 kişilik lüks gezinti aracı 
koltuğuna, çekmeli koç boynuzların-
dan daha geniş, yumuşak ve rahat 
basamaklı geniş yüzme platformuna 
ve yeniden binme için çift tutacağa, 
ihtiyacınız olan her şey bu FX 
Cruiser'da vardır. Sektörün ilk ayak 
boşluğu drenaj sistemine sahip
olması ise, başka bir artısıdır.

FX Cruiser SVHO



Dünya çapında
güvenilen deniz aracı
teknolojisi
Günümüzün WaveRunner’ı emniyet ve genel performans

konusunda yıllar içinde kazandığı ünü koruyor. Markamız

ise verimli 4 vuruşlu teknolojideki öncü atılımlarıyla bu

alandaki liderliğini sürdürüyor. Sonuç mu? Rakipsiz bir

deniz aracı.

Devrim niteliğindeki RiDE™ sisteminden süper ha f

NanoXcel2 gövdelere ve süper şarjlı 4 vuruşlu 1812 cc

motorumuza; Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve

mühendisliği en üst seviyededir.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kalitesi bu

özelliklerin toplamına lüksü ekler. Böylece eğlence ve

spor sürüşüne eşit oranda uygun, performans ve

konforun büyülü bir birlikteliği sağlanır.

GP1800R-SVHO

Günümüzün WaveRunner’ı, emniyet ve performans 

konusunda yıllar içinde kazandığı ününü koruyor. 

YAMAHA, verimli 4 zamanlı motor teknolojisindeki 

öncü atılımlarıyla, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. 

Sonuç olarak, sizlere emsalsiz bir deniz aracı 

sunuyor.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden, süper hafif 

NanoXcel2 gövdeye ve 4 zamanlı 1812 cc motoru ile 

birlikte Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve 

mühendisliği en üst seviyededir.

YAMAHA’nın detaylara gösterdiği özen ve üstün 

üretim kalitesi, bu özelliklerin toplamına lüksü de 

ekler. Böylece, eğlenceli ve sportif sürüşlere eşit 

oranda uygun, performans ve konforun büyülü bir 

birlikteliği sağlanır.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kali-

tesinin sonucudur, bu..!

EFI özellikli Süper Şarjlı
SVHO 1812 cc motor

Süper güçlü ve süper hafif NanoXcel2® 
Tekneloji ile üretilmiş gövde.

Yarış stilinde bir tasarıma sahip dikey 
yüklemeli giriş ızgarası ve sürüş plakası

Geri Vites Çekiş kumandası ile devrim 
niteliğindeki RiDE® sistemi

Hareket halinde, hızla devreye giren 
elektronik trim sistemi

F-N-R için ekranlı göstergeler, RiDE ve 
elektronik trim

Uzaktan güvenlik ve düşük devir modu

Geniş entegre aynalar ve güçlü su kayak 
çekme halkası

Hydro-Turf yer döşemeleri ve yumuşak 
dokulu binme basamağı

Torpido, oturak altı ve ön taraftaki 
saklama bölmeleri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dünya çapında
En fazla güvenilen
deniz araçları teknolojisi



Engine

Motor tipi
4-subap;1.8 Liter High Output;4-zamanlı;DOHC;4-
subap

Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0litre
Yağ deposu kapasitesi 5.3litre

Dimensions

Uzunluk 3.56 m
Geniş lik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377kg

Features

Saklama kapasitesi 125.5litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kiş ilik

FX Cruiser HO
Motor

Motor tipi  4-zamanlı; 4-supap; Super Vortex High Output
Supercharger  Evet (ara soğutucu ile)
Motor hacmi  1812 cc
Çap x Strok  86,0 mm x 78,0 mm
Sıkıştırma oranı  8.5 : 1
Pompa tipi  160 mm Yüksek basınç
Yakıt  Kurşunsuz Benzin
Yakıt kapasitesi  70 litre
Yağ deposu kapasitesi  5,3 litre
   

Ölçüler

Uzunluk  3,35 m
Genişlik  1,22 m
Yükseklik  1,19 m
Ağırlık  349 kg  

Özellikler

Saklama kapasitesi  93,2 litre
Sürücü kapasitesi  1-3 kişi

Süper Şarjlı Super Vortex Yüksek 
Çıkışlı 1812 cc motor
Muhteşem motoru stabil, esnek güç 
sağlar. Üstün kalitedeki motor 
parçalarının yanı sıra, yüksek verimli-
likte soğutma ve hava giriş sistemleri-
ne sahiptir. 160 mm Hyper-Flow jet 
pompası, bu gücün heyecan verici 
düzeyde ki bir hızlanmaya dönüştü-
rülmesine yardımcı olur. Elektronik 
Yakıt Enjeksiyonu (EFI) ise ultra stabil 
ve verimli güç çıkışı sunar.

NanoXcel2 Gövde. Maksimum güç - 
minimum ağırlık
Yamaha'nın benzersiz malzeme teknoloji-
sinden doğan NanoXcel2, devrim 
niteliğindeki orijinal NanoXcel ürünümüz- 
den bile %18 daha hafif oluşuyla dikkat 
çekicidir. Bunun yanı sıra aynı dayanıklılı-
ğa ve güce sahiptir. Böylece, olağanüstü 
hızlanma, daha yüksek azami hız değeri 
ve daha yüksek yakıt tasarruf sunan 
GP1800R SVHO modeli heyecan verici 
süper performans gövde tasarımının 
sağladığı avantajları maksimuma çıkarır.

RiDE sistemi (Sezgisel Yavaşlama 
Elektronik Sistemleri ile Geri Vites)
Devrim niteliğindeki RiDE sistemi her 
seviyeden sürücülere güven hissi 
sağlayarak, sürüş keyfinizi yepyeni 
seviyelere çıkarır. İleri gitmek ve 
hızlanmak için sağ tutamaçtaki gaz 
kolunu çekmeniz yeterlidir. Sol 
tutamaçtaki kolu çekerek yavaşlaya- 
bilir veya geri gidebilirsiniz. Evet, 
gerçekten bu kadar kolay.

Göz alıcı sportif miras
Güçlü çekme halkası, bir çift geniş 
entegre arka görüş aynası, konforlu 
Hydro-Turf yer döşemeleri ve 
yumuşak dokulu biniş basamağı ile 
GP1800R SVHO’nun ekipmanları; 
insanlara su ayağı çekmeyi keyifli 
kılar. Ayrıca, dikey yüklemeli giriş 
ızgarası ve yarış stilinde tasarıma 
sahip sürüş plakası su yüzeyindeki 
tutuşu geliştirerek çekme işlemini 
daha kolay ve kusursuz hale getirir.

Elektronik trim ve şık, ekranlı 
göstergeler
Sol tutuş kolu yanındaki iki basit
düğmesiyle elektronik trim sistemi, 
hareket halinde trim konumunun tam 
kontrolünü sunar. Trim tuşunu içeri 
itmeniz keskin bir dönüş için yeterlidir. 
Açık ve son hızda gidiş içinse tuşa 
yeniden basarak dışarı çıkmasını 
sağlayabilirsiniz. Trim, RiDE sistemi ve
F-N-R konumları için ekranlı gösterge- 
ler, stil sahibi özelliklerden yalnızca 
biridir.

Geniş saklama alanı - size yardımcı 
dokunuşlar
Siz aracın tadını çıkarırken kişisel
ekipmanınızın güvenle saklandığını 
bilmeniz her şeyi daha keyifli kılar. 
Bu yüzden GP1800R SVHO'da geniş 
saklama alanları bulunur. Bunlara
şişe tutucuya sahip torpido gözü, 
tekli koltuk altındaki su geçirmez 
bölme ve ön tarafındaki geniş 
saklama alanları da dahildir.

GP1800R-SVHO



Dünya çapında
güvenilen deniz aracı
teknolojisi
Günümüzün WaveRunner'ı emniyet ve genel performans

konusunda yıllar içinde kazandığı ünü koruyor. Markamız

ise verimli 4 vuruşlu teknolojideki öncü atılımlarıyla bu

alandaki liderliğini sürdürüyor. Sonuç mu? Rakipsiz bir

deniz aracı.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden ha f NanoXcel2®

gövdelere ve süper şarjlı 4 vuruşlu 1812 cc motorumuza

kadar, Yamaha'nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve

mühendisliği en üst seviyededir.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kalitesi bu

özelliklerin toplamına lüksü ekler. Böylece eğlence ve

spor sürüşüne eşit oranda uygun, performans ve

konforun büyülü bir birlikteliği sağlanır.

VX CRUISER HO

Günümüzün WaveRunner’ı, emniyet ve performans 

konusunda yıllar içinde kazandığı ününü koruyor. 

YAMAHA, verimli 4 zamanlı motor teknolojisindeki 

öncü atılımlarıyla, bu alandaki liderliğini sürdürüyor. 

Sonuç olarak, sizlere emsalsiz bir deniz aracı 

sunuyor.

Devrim niteliğindeki RiDE sisteminden, süper hafif 

NanoXcel2 gövdeye ve 4 zamanlı 1812 cc motoru ile 

birlikte Yamaha’nın yaratıcı tasarımı, teknolojisi ve 

mühendisliği en üst seviyededir.

YAMAHA’nın detaylara gösterdiği özen ve üstün 

üretim kalitesi, bu özelliklerin toplamına lüksü de 

ekler. Böylece, eğlenceli ve sportif sürüşlere eşit 

oranda uygun, performans ve konforun büyülü bir 

birlikteliği sağlanır.

Detaylara gösterdiğimiz özen ve üstün üretim kali-

tesinin sonucudur, bu..!

Çekiş kumandası ile Elektronik
Geri Vites

Yüksek basınçlı HyperFlow jet pompası

Sezgisel kumanda için devrim 
niteliğindeki RiDE sistemi

Hafif ancak son derece güçlü NanoXcel® 
gövde ve üst kısım

Düşük Devir modunda güvenlik ve 
uzaktan kumanda

3 kişiye kadar kullanıcı için son derece 
rahat 2 renkli Gezinti Aracı koltuğu

Hydro-Turf yer döşemeleri ve 
genişletilmiş montaj platformu

Çekme kancası ve derin, yumuşak 
dokulu binme basamağı

Geniş, entegre aynalar ve çok işlevli LCD 
göstergeler

Güçlü, Yüksek Çıkışlı 1812 cc 4 silindirli 
motor
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•

•

•

•

•

•

•

•

Dünya çapında
En fazla güvenilen
deniz araçları teknolojisi



Engine

Motor tipi
4-subap;1.8 Liter High Output;4-zamanlı;DOHC;4-
subap

Supercharger -
Motor hacmi 1,812cc
Çap x Strok 86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Pompa tipi 155 mm Axial Flow
Yakıt Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi 70.0litre
Yağ deposu kapasitesi 5.3litre

Dimensions

Uzunluk 3.56 m
Geniş lik 1.27 m
Yükseklik 1.23 m
Ağırlık 377kg

Features

Saklama kapasitesi 125.5litre
Sürücü kapasitesi 1-3 kiş ilik

FX Cruiser HO
Motor

Motor tipi 4-supap; 1.8 Liter High Output; 4-zamanlı;DOHC; 4-supap
Supercharger  -
Motor hacmi  1,812cc
Çap x Strok  86.0 mm x 78.0 mm
Sıkıştırma oranı  11.0 : 1
Pompa tipi  155 mm Axial Flow
Yakıt  Kurşunsuz benzin
Yakıt besleme sistemi  Yakıt enjeksiyon
Yakıt kapasitesi  70.0 litre
Yağ deposu kapasitesi  5.3 litre
   

Ölçüler

Uzunluk  3.35 m
Genişlik  1.22 m
Yükseklik  1.19 m
Ağırlık  348 kg  

Özellikler

Saklama kapasitesi  93.2 litre
Sürücü kapasitesi  1-3 kişilik

Güçlü Yüksek Çıkışlı 1812 cc motor
Geniş hacimli Yüksek Çıkışlı 1812 cc 
motorun sunduğu güç heyecan 
vericidir. Hyper-Flow jet pompası ise
3 kanatlı pervanesiyle bu gücün 
yüksek ivmeli hızlanmaya dönüştü- 
rülmesine yardımcı olur. Elektronik 
Yakıt Enjeksiyonu (EFI) mümkün olan 
en stabil güç çıkışını ve sıradan 
kurşunsuz benzinle bile verimli, 
ekonomik çalışma imkanı sunar.

Denizdeki teknoloji - sizi hareket 
ettiren basınç
Nefes kesici kullanım ve heyecan
verici performans, VX Cruiser HO'nun 
kendine has özelliğidir ve yüksek 
akışlı giriş, Hyper-Flow yüksek
basınçlı jet pompası ve hassas 
tasarımlı bir muhafaza içinde çalışan 
paslanmaz çelik pervanenin birleşimi 
sayesinde olağanüstü kavrama ve 
hızlanma mümkün hale gelir.

RiDE sistemi (Sezgisel Yavaşlama 
Elektronik Sistemleri ile Geri Vites)
Devrim niteliğindeki RiDE sistemi her 
seviyeden sürücülere güven sağlaya- 
rak, sürüş keyfinizi yepyeni seviyelere 
çıkarır. İleri gitmek ve hızlanmak için 
sağ tutamaçtaki gaz kolunu çekme-
niz yeterlidir. Sol tutamaçtaki kolu 
çekerek yavaşlayabilir veya geri 
gidebilirsiniz. Evet, gerçekten bu 
kadar kolay.

Hafif NanoXcel® gövde ve üst kısım
Hidrodinamik gövde ve üst kısım, 
geleneksel GRP'den yaklaşık %25 
daha ha f olan Yamaha'nın benzersiz 
NanoXcel® teknolojisi ile üretildi- 
ğinden VX Cruiser HO, son derece 
çevik kullanım ve optimum yakıt 
verimliliği sağlar. Gövde ve üst kısım 
tasarımları da en yeni nesildir ve 
ekstra saklama bölmeleri ve sürüş 
konforuyla alan ve denge sunar.

Yüksek seviyede kumanda sağlayan 
eşsiz elektronik sistemler
VX Serisinde standart olarak sunulan 
Yamaha'nın elektronik sistemleri, 
sürücü için şaşırtıcı faydalar ve avantaj-
lar sunar. Bunlar arasında ; kullanışlı 
çekiş kumandalı elektronik Geri Vites, 
Gezinti Yardımı, İz Bırakmama modu-
nun yanı sıra Düşük Devir moduna ve 
uzaktan kumandaya sahip, sektörde 
öncü niteliğindeki güvenlik sistemimiz 
de bulunur.

Kuru saklama bölmesi olan özel,
iki renkli gezinti aracı koltuğu
Ergonomik tasarımlı, hassas dikişli,
2 parçalı koltuk gerçekten yenilikçi 
özelliktedir. Yalnız sürüş veya
3 kişiye kadar gezinti için ideal olan 
modelin yüksek seviyedeki konforu, 
sizin için özel üretilmiş gibi hissettirir. 
Dahası, arka bölümün altında çok 
kullanışlı bir kuru saklama bölmesi 
bulunur.

VX CRUISER HO


