
Tehnologie pentru
ambarcațiuni în care
are încredere toată
lumea
Modelul WaveRunner se bucură astăzi de o reputație de

lider la nivel mondial în ceea ce privește  abilitatea și

performanțele, dobândită pe parcursul mai multor ani –

iar noi am fost întotdeauna pionieri în dezvoltarea

tehnologiei e ciente pentru motoarele în 4 timpi.

Rezultatul? Nu există nicio altă ambarcațiune care să aibă

performanțe apropiate de cele înregistrate de modelele

noastre.

Începând cu sistemul revoluționar RiDE și până la noua

cocă ușoară NanoXcel2® și motoarele în 4 timpi

supraalimentate de 1812 cm³, designul inovator,

tehnologia și proiectarea ambarcațiunilor Yamaha sunt

de ultimă generație.

Atenția pe care o acordăm detaliilor și calitatea  nisajelor

Motor DOHC de mare randament, de

1812 cm3, cu 4 cilindri ş i 16 supape

Cocă NanoXcel2® - foarte rezistentă

ş i foarte uşoară

Sistem revoluţionar RiDE pentru un

control intuitiv

Platformă extinsă cu covoraşe Hydro-

Turf

Modul de turaţii reduse ş i control de la

distanţă, pentru o siguranţă crescută

Cârlig de tractare ş i treaptă de

îmbarcare cu suprafaţă moale,

aderentă

Oglinzi laterale mari ş i indicatoare LCD

multifuncţionale

Forma lată a cocii asigură stabilitatea

în orice condiţii

Asietă electronică ş i marşarier cu

control al tracţiunii

Şa sportivă, din 2 piese, în 2 tonuri de

GP1800R HO



Motor DOHC de 16 V cu
randament ridicat de 1812 cm³,
în 4 timpi

Motorul nostru DOHC de 1,8 litri cu 4

cilindri, de mare putere, îți oferă cea mai

mare capacitate cilindrică de pe piață și,

datorită programului nostru continuu de

inovare și îmbunătățire a produselor,

acesta este acum extrem de compact.

Rezultatul este o putere uimitoare,

accelerație agresivă și cuplu mare, dar și

e ciență, sustenabilitate și economie de

combustibil.

Sistemul RiDE (Reverse with
Intuitive Deceleration
Electronics - Marșarier cu
sisteme electronice de
decelerare intuitivă)

Noul sistem revoluționar RiDE transformă

plăcerea condusului, oferind încredere

oricărui pilot... indiferent de experiența

acestuia. Nu trebuie decât să tragi

maneta de accelerație spre dreapta

pentru a te deplasa înainte și a accelera

și spre stânga pentru a încetini sau

pentru a te deplasa în marșarier. Da, este

chiar atât de simplu!

Coca NanoXcel2. Putere maximă
– greutate minimă

Posibilă datorită tehnologiei unice a

materialelor de la Yamaha, coca NanoXcel2

are o greutate impresionantă – este cu 18%

mai ușoară chiar decât modelul original,

NanoXcel, dar este la fel de rigidă și

robustă. Designul sportiv al cocii GP1800R

HO este utilizat la maxim, oferindu-ți o

accelerație senzațională, o viteză maximă

mai ridicată și o economie de combustibil

mai mare.

Cocă lată și lungă, pentru
stabilitate sporită

Coca în semi-V cu creste multiple este un

factor-cheie al acestui modelul, care îi

permite să îți ofere un pachet complet

care garantează manevrabilitate și

confort maxime. Lățimea și lungimea

acesteia îi conferă mai multă stabilitate

în timpul staționării, precum și un

echilibru perfect între aderență și

alunecare controlată în viraje. GP1800R

HO, un model cu performanțe deosebite –

agilitate extremă pe apă.

Designul scaunului este inspirat
de modelele de curse – confort
și control

Proiectată ergonomic, cu o textură

aderentă în 2 tonuri, acest scaun te va

uimi când o vei folosi pentru prima oară pe

modelul GP1800R HO. Secțiunea în formă

de pernă îți asigură suportul de care ai

nevoie în zona șoldurilor în timpul

accelerării și al virajelor, pentru un control

natural și un plus de încredere. Înseamnă

că poți face curse mai lungi pentru a te

bucura mai mult de apă.

Instrumente LCD multifuncționale
și oglinzi duble de dimensiuni
mari

Probabil nu te aștepți, de la o ambarcațiune

cu un preț atât de accesibil, la instrumente

LCD multifuncționale, cu un aspect grozav,

montate într-un panou de cockpit elegant.

La fel cum probabil nu te aștepți să găsești

la acesta oglinzi laterale mari, dar GP1800R

HO le include pentru a te ajuta să vezi ce se

întâmplă în spate. Acestea își vor dovedi

utilitatea mai ales când tractezi un

waterboard sau un schior.
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Motor

Tip motor 4 timpi;4-cilindri
Capacitate cilindrică 1812 cm³
Alezaj X Cursă 86,0 mm x 78,0 mm
Compresie 11.0 : 1
Tip pompă Înaltă presiune, 155 mm
Combustibil Benzina obişnuită, fără plumb
Capacitate rezervor combustibil 70 litri
Capacitate ulei 5,3 litri

Dimensiuni

Lungime 3,35 m
Lăţime 1,22 m
Înălţime 1,19 m
Greutate fără sarcină (kg) 335 kg

Caracteristici

Capacitate de depozitare 93,2 litri
Capacitate persoane 1-3 persoane
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Toate informațiile din această broșură sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării fără

înștiințare prealabilă. Cu toții trebuie să dăm dovadă de RESPONSABILITATE în utilizarea PUTERII și să

apreciem ocazia și plăcerea de a practica un sport extraordinar, cu o ambarcațiune personală. Trebuie să

înțelegi, de asemenea, că Yamaha WaveRunner este, de fapt, o barcă; de aceea, te rugăm să înveți și să

respecți toate regulile de navigație, să urmezi, dacă este posibil, un instructaj și să respecți legislația și

reglementările locale, care pot   foarte diferite de la o zonă geogra că la alta. Fotogra ile de aici

prezintă ambarcațiuni pilotate de profesioniști, iar publicarea acestor imagini nu are intenția de a  

interpretate drept recomandare sau indicație privind exploatarea ori stilul de a pilota în condiții de

siguranță. Înainte de a ieși pe apă, citește toate instrucțiunile și poartă ÎNTOTDEAUNA echipament de

protecție adecvat, precum și centura sau vesta de salvare atunci când navighezi. NU PILOTA NICIODATĂ

DUPĂ CE AI CONSUMAT ALCOOL.
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