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Com a espetacular
GP1800, disfrute da
performance de topo.
A longo de muitos anos, os modelos Yamaha GP
estabeleceram uma reputação imbatível entre os pilotos
de todo o mundo. Este legado magnífico é claramente
visível e bastante presente sob a forma do nosso herói de
performance desportiva, a GP1800.

Esta é a resposta pela qual todos os entusiastas da alta
performance esperavam: uma máquina com um aspeto
incrível, muito suave e superpotente com um casco
resistente e ágil, com capacidade para reagir a todos os
comandos do condutor de forma precisa, previsível e
imediata.

Quando uma máquina deste tipo inclui as inovações
técnicas e eletrónicas mais recentes - muitas vezes
sistemas únicos e exclusivos Yamaha - e transporta com
orgulho esse famoso nome, sabemos que estamos
perante uma lenda. Conheça-a.

Motor SVHO sobrealimentado de
1812cc com EFI

Casco em NanoXcel2® -
extremamente resistente e leve

Bomba de 160 mm

Sistema revolucionário RiDE® com
sistema de marcha à ré de
velocidade continuada

Trim eletrónico rápido

Cores de pintura metalizada fortes
e elegantes elementos gráficos

Banco elevado semelhante ao de
uma moto de água de competição
de vários tons e texturizado

Manómetros claros de F-N-R (em
frente, ponto neutro, marcha à ré),
RiDE e trim eletrónico

A primeira segurança por controlo
remoto na indústria com o Low-
RPM Mode™ (Modo RPM
reduzidas para iniciação)

Espelhos integrados amplos e
resistente olhal de reboque para
ski aquático

Tapetes Hydro-Turf e degrau de
embarque suave

Porta-luvas, espaço de
armazenamento sob o banco e na
proa



GP1800
www.yamaha-motor.pt

Tecnologia de moto
de água na qual os

utilizadores de todo o
mundo confiam

Atualmente, as WaveRunner beneficiam de
uma reputação mundial líder no que respeita a
fiabilidade e performance versátil,
conquistada ao longo de muitos anos.
Mantivemo-nos sempre na vanguarda com o
desenvolvimento pioneiro da tecnologia de 4
tempos eficiente. O resultado? Nenhuma
outra moto de água se iguala.

O revolucionário sistema RiDE, os cascos leves
em NanoXcel2® e o motor sobrealimentado
de 1812cc a 4 tempos demonstram que a
Yamaha está na vanguarda da inovação em
design, tecnologia, engenharia e fiabilidade.

A atenção ao detalhe e a pura qualidade de
construção adicionam um toque de luxo ao
conjunto. O resultado é uma combinação
mágica de performance e conforto,
igualmente adequada para passeios ou
condução desportiva.
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Motor Super Vortex High Output sobrealimentado de

1812cc
Este fantástico motor debita uma potência flexível e suave e
dispõe de sistemas de admissão de ar e arrefecimento
altamente eficientes, bem como componentes internos do
motor mais robustos. A bomba de jato hiperfluxo de 160 mm
ajuda a transformar essa potência numa aceleração eletrizante
e a injeção eletrónica de combustível (EFI - Electronic Fuel
Injection) proporciona uma potência eficiente e ultrasuave.

NanoXcel2®. Potência máxima - peso mínimo
Possibilitado pela tecnologia de materiais ímpar da Yamaha, o
NanoXcel2® é 18% ainda mais leve do que o nosso revolucionário
NanoXcel® original, mas igualmente rígido e resistente. Por isso,
maximiza o fantástico design do casco de performance desportiva
da GP1800 para proporcionar uma aceleração sensacional, uma
velocidade máxima mais elevada e uma maior economia.

Sistema RiDE (sistema de desaceleração assistida com

marcha a ré eletrónica)
O revolucionário sistema RiDE transforma o prazer da condução,
proporcionando uma nova sensação de confiança especialmente
durante a condução de estilo desportivo. Basta puxar o manípulo do
acelerador do lado direito para se deslocar para a frente e acelerar -
puxe o manípulo do lado esquerdo para abrandar ou conduzir em
marcha à ré. Sim, é tão simples quanto isso!

Trim eletrónico e instrumentos claros e elegantes
O sistema de trim eletrónico com 2 botões simples no punho esquerdo
oferece controlo total e imediato da posição do trim. Basta um clique no
trim para fazer uma curva apertada e depois retirar o trim para seguir
em frente à velocidade máxima. Os indicadores bem visíveis do trim, do
sistema RiDE e das posições F-N-R fazem parte dos elegantes
instrumentos.

Segurança remota com o Low-RPM Mode™
Este sistema inovador é uma estreia da Yamaha nesta indústria. Um
clique no botão do transmissor remoto ativa um modo "L" (baixas
rotações) para limitar a velocidade máxima – ideal para manobras
controladas. Para sua segurança e tranquilidade, premir um segundo
botão desativa a ignição.

Elementos gráficos intensos e fantásticas cores metalizadas
A GP1800 é realmente uma máquina desportiva, contando já com a
reputação de vencedora de competições da Yamaha em todo o mundo,
por isso, tem de estar, e está, à altura. Os intensos elementos gráficos,
as entusiasmantes cores metalizadas do casco, um banco texturizado de
vários tons e os tapetes Hydro-Turf de 2 tons, dar-lhe-ão a sensação de
flutuar sobre a água!
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Motor GP1800
Tipo de motor 4 válvulas, 4 cilindros, 4 tempos, Super Vortex High Output, DOHC

Superalimentador Sim (com permutador de calor)

Cilindrada 1.812cc

Diâmetro x curso 86,0 mm x 78,0 mm

Taxa de compressão 8,5 : 1

Sistema de refrigeração Com refrigeração por água

Tipo de turbina 160 mm Axial Flow

Combustível Gasolina sem chumbo

Sistema de abastecimento
combustível

Injeção Electrónica de Combustível

Capacidade do depósito de
combustível

70,0 Litros

Capacidade do depósito de
óleo

5,3 Litros

Dimensões GP1800
Comprimento 3,35 m

Largura 1,22 m

Altura 1,19 m

Peso a seco (kg) 349 kg

Caraterísticas GP1800
Capacidade de arrumação 93,2 Litros

Lotação 1-3 pessoas
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Team Yamaha Blue Torch Red Metallic

A Cadeia de Qualidade da Yamaha
Os técnicos da Yamaha estão totalmente preparados e equipados para fornecer o melhor serviço e dar os melhores

conselhos acerca do seu produto Yamaha. Nessa perspetiva, a Yamaha recomenda vivamente que visite um Jet Center

Yamaha para todo e qualquer tipo de assistência.

As Peças e Acessórios Yamaha Marine são especialmente desenvolvidos, concebidos e testados para a nossa gama de

produtos Yamaha. A Yamaha recomenda também a utilização de Yamalube®. Yamalube® é a nossa gama de

lubrificantes de alta tecnologia, elementos vitais dos motores Yamaha. Estes lubrificantes foram concebidos para um

desempenho eficiente de forma contínua, independentemente de onde conduza o seu veículo.

Além de acessórios funcionais e elegantes, a Yamaha oferece ainda uma variedade de equipamentos de navegação

inovadores e de alta qualidade.  Está também disponível uma extensa gama de roupa desportiva. Para obter mais

informações, visite:

www.yamaha-motor.eu/pt

Saiba mais sobre

Yamaha GP1800 a partir do telemóvel

Yamaha Motor Europe N.V. - Sucursal em Portugal

 Rua Cidade de Córdova, 1

2610-038 Alfragide-Amadora

Portugal


