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Uma lenda, mas apenas
para competição!
O condutor e a lendária máquina em perfeita harmonia.
Como um todo entre si, a máquina e a água. Assim se
vencem as competições.

A potência e aceleração impressionantes do motor a 2
tempos para competição combinado com um casco
elegante e ultraleve. A agilidade e controlo de excelência
são a imagem de marca do SuperJet, com capacidade para
ultrapassar os adversários graças a uma maior
profundidade de mergulho e a mudanças de direção mais
precisas.

O seu design ergonómico único, com coluna da direção e
guiador com molas, permitem que o condutor consiga, de
forma natural, uma confortável posição de inclinação para
a frente, a postura ideal para conduzir em competição. O
seu SuperJet está pronto e à sua espera. Mas certifique-se
de que é vendido apenas para utilização em competição e
circuitos fechados.

Vendido apenas para utilização em
competição e circuitos fechados

Motor de alta performance de 2
cilindros 2 tempos

Casco leve, estável e com uma
secção dianteira mais ampla

Bomba de jato hiperfluxo de 144
mm e ponteira ajustável

Turbina em aço inoxidável
desenvolvida especificamente
para competição

Coluna da direção mais curta
ativada por molas

Posição otimizada do suporte de
condução e da bomba de admissão

Ponto de ignição controlado
eletronicamente

Sistema de controlo de
escoamento automático

Combustão otimizada Yamaha

Sistema de proteção anticorrosão

Suporte antiderrapante para os
pés com revestimento
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A escolha de eleição
natural de campeões

e pilotos profissionais

O SuperJet™ é o parceiro de confiança para
muitos campeões mundiais e pilotos
profissionais. Permite a utilização da máquina
como se de uma extensão do seu corpo se
tratasse, motivo pelo qual o SuperJet sempre
se destacou na competição de forma tão
convincente... "Muito mais rápido e mais
estável do que qualquer outro modelo de
condução em pé que já conduzi, dá-me uma
enorme confiança no ataque às curvas."

"Surpreendentemente ágil, com uma garra
incrível na água - sei que com esta moto posso
competir e vencer!"

"Mais fácil e menos cansativa de conduzir: o
casco com uma ampla dianteira, o design
inteligente da coluna do guiador com molas e
a excelente posição de condução inclinada
para a frente fazem uma grande diferença".
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Motor a 2 tempos de alta performance
O lendário SuperJet é alimentado por um motor de alta
performance Yamaha de 701 cc com dois cilindros. Dois
carburadores Mikuni® de 38 mm alimentam esta unidade de
potência de alto nível, proporcionando uma excelente
capacidade de resposta em termos de aceleração em toda a
gama de rotações. Por seu lado, a combustão otimizada
distribui a mistura de combustível/ar mais uniformemente, de
forma a fornecer uma combustão, uma performance e uma
economia de consumo de combustível superiores.

Casco leve, estável e com uma secção dianteira mais

ampla
Incluindo projeções moldadas, o casco leve e estável do SuperJet
proporciona um equilíbrio perfeito entre a capacidade para curvas
ultra-apertadas e uma intensa velocidade em linha reta.
Encontrando-se posicionadas na dianteira, estas projeções
aumentam a superfície do casco em contacto com a água,
proporcionando grande estabilidade ao SuperJet.

Posição otimizada do suporte de condução e da bomba de

admissão
Para aumentar a estabilidade dinâmica e a performance em linha reta
no espaço limitado do casco, o suporte de condução encontra-se
posicionado na extremidade da popa, aumentando a linha de água. A
própria bomba também se encontra posicionada na extremidade da
popa, proporcionando uma performance estável, mesmo em águas
agitadas.

Bomba de jato hiperfluxo e ponteira de direção ajustável
O sistema de propulsão de bomba de jato hiperfluxo de 144 mm do
SuperJet foi concebido para maximizar o fluxo de água, de forma a
proporcionar uma alta performance. Além disso, a configuração da
bomba do SuperJet proporciona um excelente acoplamento e uma
aceleração suave.

Turbina em aço inoxidável desenvolvida especificamente

para competição
A turbina em aço inoxidável do SuperJet foi desenvolvida com base
nos comentários e nas sugestões de pilotos profissionais. Por outro
lado, foi utilizada tecnologia de análise de fluidos para criar o seu
design mundialmente famoso super eficiente e de alta performance,
o qual proporciona aceleração e velocidade superiores.
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Coluna da direção ativada por molas
A coluna da direção e o guiador ativados por molas foram concebidos
especificamente para proporcionar uma posição de condução que lhe
permite tirar o maior partido possível do SuperJet, uma máquina
desenvolvida para ganhar. O resultado é uma posição de condução
inclinada para a frente, popular entre os pilotos e que oferece a postura
ideal mais confortável para as competições.
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Motor SuperJet™
Tipo de motor 2 cilindros, 2 tempos

Superalimentador -

Cilindrada 701cc

Diâmetro x curso 81,0 mm x 68,0 mm

Taxa de compressão 7,2 : 1

Sistema de refrigeração Com refrigeração por água

Tipo de turbina 144 mm Axial Flow

Combustível Gasolina sem chumbo

Sistema de abastecimento
combustível

2 carburadores não flutuantes Mikuni BN38

Capacidade do depósito de
combustível

18,0 Litros

Capacidade do depósito de
óleo

-

Dimensões SuperJet™
Comprimento 2,24 m

Largura 0,68 m

Altura 0,66 m

Peso a seco (kg) 139 kg

Caraterísticas SuperJet™
Capacidade de arrumação -

Lotação 1 pessoa

Todas as informações incluídas nesta brochura são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Devemos sempre exercer
PODER COM RESPONSABILIDADE e ajudar a preservar as fantásticas oportunidades desportivas e recreativas de que todos desfrutamos através das motos de água.
Neste sentido, deve reconhecer que a sua Yamaha WaveRunner é, na verdade, uma embarcação, pelo que deve aprender e respeitar todas as regras marítimas e das
vias navegáveis, obter formação profissional adequada sempre que possível e obedecer às normas e aos regulamentos locais, os quais podem variar
consideravelmente de uma zona para outra. As fotografias desta brochura poderão mostrar embarcações conduzidas por profissionais e a respetiva publicação não
implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou a um estilo de condução apropriado. Leia atentamente
todas as instruções antes de utilizar a embarcação e use SEMPRE o vestuário de proteção recomendado, bem como uma boia salva-vidas ou um colete de salvação,
quando embarcar na mesma. NUNCA BEBA SE FOR CONDUZIR.
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Pure White with Blue

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. Neste âmbito, a Yamaha recomenda também a utilização de lubrificantes Yamalube®. Yamalube® é

a nossa gama de lubrificantes de alta tecnologia, elementos vitais dos motores Yamaha. Estes lubrificantes foram

concebidos para ter 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:

https://www.yamaha-motor.eu/pt/acessorios

Saiba mais sobre

Yamaha SuperJet™ a partir do telemóvel

Yamaha Motor Europe N.V. - Sucursal em Portugal

 Rua Cidade de Córdova, 1

2610-038 Alfragide-Amadora

Portugal


