2020 Závěsné motory F30-XF425 HP
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SVOBODA
Po celém světě volí milovníci vody tiché
a spolehlivé motory Yamaha s hladkým
chodem, které jim umožňují naplno si užít
každý okamžik.
Proč? Protože závěsné motory žádné jiné
značky, za kterou stojí léta zkušeností,
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si nezískaly jejich srovnatelnou důvěru –
a rovněž nenabízejí tak dobře vyladěný výkon
pro dokonalý zážitek z vyjížděk ve člunu.

kteří chtějí vyzvat vodu na souboj a zvítězit.
Bez ohledu na to jakým způsobem na vodě
tráví svůj čas, spoléhají se na produkty
Yamaha, které jim nabízejí špičkové výkony.

Lidé, kteří jednoduše rádi tráví čas na vodě.
Přátelé, kteří společně vyrážejí za vodními
radovánkami. Nadšenci do vodních sportů,
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Rozdíl jménem
Yamaha.

Tajemství je v inovacích
Klíčovým faktorem odlišnosti produktů značky
Yamaha je naše vášeň pro technické inovace.
Stali jsme se průkopníky mnoha světově
unikátních technických řešení, od revolučního
uspořádání motoru až po promyšlené systémy
sání a výfuku – a vdechli jsme život úplně první
řadě úsporných a spolehlivých čtyřtaktních
závěsných motorů s nízkými emisemi.

Špičkové technologie
Klíčem ke všemu je účinné spalování. K optimalizaci výkonu proto využíváme technologie,
jako je VCT (proměnlivé časování vačkového
hřídele) a DOHC (dva vačkové hřídele v hlavě
válců). Naše unikátní technologie přináší i další
výhody – například elektronické systémy s digitálními přístroji, ovládání nastavení otáček
motoru při rybolovu a naše úžasné funkce
elektronického ovládání plynu a řazení Driveby-Wire. Také systém HelmMaster představuje
revoluci.

Volba bez kompromisů
Naše průkopnická práce na poli ekologických
spalovacích technologií stanovila nové
standardy bez nutnosti omezování výkonu,
proto jsou naše závěsné motory nyní rychlejší,
tišší a ekonomičtější než kdy dříve – a pouze
u společnosti Yamaha najdete takový výběr.
Od přenosného typu F2.5 až po výkonný
model F350.
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Technologie Drive-By-Wire
Tato moderní technologie, používaná u našich
větších motorů, tvoří systém pro ovládání funkcí
plynu a řazení s možností startování/vypnutí pouhým
stisknutím tlačítka, včetně synchronizace v případě
použití více motorů současně.

6Y8

Přístrojové vybavení 6Y8

Řidiči člunu jsou k dispozici komplexní údaje
o motoru přenášené prostřednictvím digitální
sítě. Programovatelný displej se vyznačuje
zřetelným zobrazením s vysokou informační
hodnotou a velmi snadnou čitelností.
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Startování/vypnutí jediným
tlačítkem
Jak vyplývá z názvu, naše praktické panely
s ovládáním startování/vypnutí jedním tlačítkem
umožňují nastartovat nebo vypnout více motorů
stisknutím jednoho tlačítka. Pro zdvojené nebo
ztrojené instalace s elektronickým ovládáním
(Drive-by-Wire).l.

Elektronické vstřikování paliva
Elektronické vstřikování paliva (EFI) je součástí
všech modelů společnosti Yamaha s výkonem od
20 hp a více – náš inovativní, technicky pokročilý
systém dávkuje palivo v přesném časování a objemu s cílem optimalizovat spalování. Díky tomu
dosahují naše motory vyššího výkonu, menší
spotřeby a velmi jednoduše a rychle startují.

Nový multifunkční displej CL7
CL7
Primární nástroj pro nejnovější Helm Master
systém na bázi GPS, včetně nové funkce 3-mode
SetPoint™. Intuitivní 7” obrazovka s dotykovým
panelem zobrazuje data až pro 4 závěsné motory.

Přístrojové vybavení s barevným
6YC displejem 6YC
4,3” plnobarevný TFT displej s nastavitelnou úrovní
podsvícení, antireflexním filtrem a nočním režimem
proti oslnění. Možnost práce se dvěma protokoly se
snadno ovladatelnými tlačítky pro volbu zobrazovaných údajů, včetně upozornění a řídicích informací
systémů člunu.

Proměnlivé časování vačkových
hřídelů
Regulátor otáčením posouvá vpřed a vzad časování
vačkového hřídele sání, čímž zajišťuje výrazný nárůst
točivého momentu v nízkých a středních otáčkách.
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Rozdíl jménem
Yamaha.

Lodní šroub typu Dual Thrust
Lodní šroub s větším průměrem a lopatkami
s plošším sklonem je navržen tak, aby maximalizoval tah při jízdě vpřed a přesměrováním průtoku
výfukových plynů také zlepšoval ovladatelnost
i tažný výkon zejména u těžších člunů.

Multifunkční ovládací páka
Tato silná páka, dostupná pro typy F25 až F115,
přináší novou úroveň pohodlí a ovladatelnosti,
kdy je vše na dosah ruky – ovládání nastavitelného
plynu, páka řazení, funkce PTT (nastavení trimu
a náklonu), spínač zastavení/klíčkem a mnoho
dalších funkcí!
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Duální systém dobíjení
akumulátoru
Odpojovač tohoto systému odděluje startovací
akumulátor od akumulátoru pro příslušenství tak,
aby byla zajištěna účinná distribuce elektrické
energie pro startování, což je velmi užitečné
v případě, že používáte více příslušenství..

Vpředu umístěná páka řazení
U vybraných modelů je řadicí páka umístěna
prakticky na přední části motoru, kde je snadno
přístupná a ovladatelná.

Dálkově ovládaný imobilizér
Y-COP
Exkluzivní bezpečnostní systém Y–COP (Yamaha
Customer Outboard Protection) s tlačítkem
ovládaným vysílačem dálkového ovládání funguje
jako imobilizér motoru a zaručuje, že se stejně jako
vaše auto nastartuje pouze tehdy, když budete chtít.
Součást volitelné výbavy na modelech F25 a vyšších.

Omezovač náklonu
Užitečná funkce zamezující nadměrnému naklonění
motoru, aby nedošlo k poškození krytu.

Ovládání nastavení otáček motoru při
rybolovu
Tato užitečná funkce, která je standardem u většiny
motorů se vstřikováním EFI, nabízí možnost přesného nastavení nízkých otáček motoru pro klidný
rybolov. Nastavení je možné provádět v krocích po
50 ot/min pomocí tlačítka na otáčkoměru.

Antikorozní ochrana YDC-30
Tato speciálně vyvinutá hliníková slitina je použita
u všech důležitých vnějších dílů závěsných motorů
Yamaha. Díky mnohaletému výzkumu a testování
poskytuje maximální ochranu proti korozi
v náročném prostředí.
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Systém PrimeStart™
Startování za studena je stejně snadné jako v autě,
stačí jednoduše otočit klíčkem! Unikátní systém
společnosti Yamaha PrimeStart™ nepotřebuje
konvenční sytič. Součást standardní výbavy na
modelech F15 a vyšších.

SDS (systém tlumení řazení)
Unikátní systém tlumení řazení (SDS) společnosti
Yamaha omezuje nepříjemné „lupání“, ke kterému
obvykle při řazení dochází, a výrazně snižuje hluk
a vibrace, takže je přeřazování plynulejší a tišší.

Systém proplachování motoru vodou
Není třeba motor startovat – stačí připojit hadici
k přípojce umístěné v přední části a můžete
vypláchnout sůl a nečistoty z kanálů chladicího
systému. Odměnou vám bude nižší výskyt koroze
a delší životnost motoru. Typ F8 a vyšší.

Plavba v mělkých vodách
Tato funkce, která je standardem u motorů F4
a vyšších, představuje skutečnou pomoc při
manévrování nízkou rychlostí v mělké vodě. Snižuje
se také riziko poškození lodního šroubu nebo
uvíznutí plavidla.
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Helm Master kompletně integrovaný
systém ovládání plavidla
Manipulace s plavidlem s více než jedním
závěsným motorem* nikdy nebyla tak
snadná. Díky intuitivnímu joysticku systému
Helm Master, jedné ovládací páce motoru,
zcela automatickému systému náklonu
motoru a tlačítku pro ovládání rychlostí,
se sebejistá a uvolněná manipulace s
člunem právě stává vaší specialitou! S tímto
plně integrovaným systémem Drive-bywire se dokonce i manévrování a pohyb v
přístavišti stává opravdovým potěšením.

Ale pozor - nový a velmi aktuální systém
Helm Master znamená další revoluci.
Používá unikátní duální anténu GPS a
funkce SETPOINT™ - pozoruhodný systém
3 režimů, který udržuje polohu vašeho
plavidla (FISHPOINT™) nebo jeho kurz
(DRIFTPOINT™) nebo obojí (STAYPOINT™) to vše po stisknutí tlačítka na joysticku.
* Systém Helm Master je ideálně vhodný
pro čtyřdobé motory Yamaha řady V8
a V6 v případech, kdy je namontováno
více motorů.
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Nejen pouze joystick

… a je toho více

• Nejmodernější systém Helm Master zahrnuje tyto klíčové
funkce
• Řízení
• Ovládání plynu
• Řazení
• Udržování polohy a kurzu
• Zapalování
• Nastavení polohy motoru
• Data týkající se motoru a plavidla
• Bezpečnost

•
•
•
•

Poskytuje vám možnost volby

Převezměte kontrolu stylově

Využívejte vodu

Naše menší modely Yamaha jsou vybaveny vším, co
potřebujete pro provoz na klíč, ale u větších motorů můžete
vytvořit vlastní osobní volbu dálkového ovládání,
přístrojů, lodních šroubů a příslušenství.

Všechny ovládací prvky a přepínací panely Yamaha jsou
navrženy nejen tak, aby byly funkční, efektivní a stylové, ale
abyste je také používali s potěšením.

Každý závěsný motor potřebuje dokonalý lodní šroub. Takový,
který co nejvíce odpovídá typu vašeho plavidla a způsobu,
jakým jej chcete používat. Proto nabízíme takovou širokou
škálu lodních šroubů, které jsou navrženy specificky pro
optimalizaci výkonu vašeho závěsného motoru Yamaha a typu
plavidla. Požádejte pouze autorizovaného prodejce, aby vám
pomohl zvolit dokonalé řešení.

k dispozici je široký a impozantní výběr a prodejce Yamaha
vám rád poradí se správnou volbou pro vaše plavidlo – aby
vám pomohl s co nejlepším využitím vašeho času na vodě.
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Nový snadno čitelný LCD displej HD 7”
Elektronické zapalování bez klíčku
Systém proti odcizení (bezpečnostní zařízení RFID)
Tuhost řízení citlivá na rychlost

Omezení: Systém Helm Master je k dispozici pro montáž dvou
nebo tří závěsných motorů Yamaha, ale pouze na nových
plavidlech, které jsou vyráběny participujícími staviteli
plavidel a prodávány autorizovanými prodejci..

Skvělý příklad je inteligentní spínač a panel, pomocí kterého
můžete současně spustit a zastavit až tři naše kompatibilní
motory s technologií Drive-by-Wire (DBW) – a to téměř bez
námahy.
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F30

F40

F50

F60

FT50

FT60

F70

F80

F100

Přístrojové vybavení s barevným displejem 6YC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Přístrojové vybavení 6Y8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektronické vstřikování paliva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

The Yamaha Difference
Technologie Drive-By-Wire

Startování/vypnutí jediným tlačítkem

CL7
6YC
6Y8

Nový multifunkční displej CL7

Proměnlivé časování vačkových hřídelů
L

odní šroub typu Dual Thrust

Duální systém dobíjení akumulátoru

Dálkově ovládaný imobilizér Y-COP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ovládání nastavení otáček motoru při rybolovu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Multifunkční ovládací páka

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vpředu umístěná páka řazení

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Omezovač náklonu

Antikorozní ochrana YDC-30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Systém PrimeStart™

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SDS (systém tlumení řazení)

Systém proplachování motoru vodou

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plavba v mělkých vodách

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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F115

F130

F150D

F150G

F175A

F175C

F200F

F200G

F225

F250

F300

XF375

XF425

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
•

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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S těmito motory už
nemusíte nic řešit!
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F30 / F40
Lehké motory F30 a F40 jsou navrženy pro snadnou instalaci a použití,
ale zároveň poskytují solidní výkon, na který se můžete spolehnout.
Systém elektronického vstřikování paliva značky Yamaha (EFI) poskytuje
působivý výkon při vysokých otáčkách a silný krouticí moment ve středním
rozsahu, spolu s vynikající hospodárností. Se systémem PrimeStart™ je
spuštění motoru stejně snadné jako v autě – a protože je to Yamaha, znamená
to pokaždé hned na poprvé. Jedinečný systém nastavení trimu a náklonu
v širokém rozsahu vám potom poskytne dokonalou kontrolu.

6YC

6Y8

F30 / F40

A nakonec je tu pro váš větší klid bezpečnostní systém Y-COP (Yamaha
Customer Outboard Protection), který váš motor zabezpečuje podobně
jako imobilizér motoru v automobilu.

Vícebodové elektronické vstřikování
paliva

Bezpečnostní systém Y-COP (Yamaha
Customer Outboard Protection)

Digitální síťové přístroje

Systém nastavení trimu a náklonu
v širokém rozsahu

Tyto modely využívají k optimalizaci spalování
celou řadu inovativních a vyspělých technologií
včetně osvědčeného vícebodového systému
Yamaha EFI s omezením výparů. Spolupracují
při tom s řídicí jednotkou, která analyzuje a řídí
poměr směsi paliva se vzduchem pro okamžité
spuštění, vynikající odezvu škrticí klapky a čisté,
účinné spalování.

Systém imobilizéru Y-COP je snadno použitelný
a účinný – pomocí elegantního a jednoduchého
dálkového ovladače můžete motor zamknout
nebo odemknout stisknutím tlačítka. Tím
zabráníte „vypůjčení“ motorového člunu na
nepovolenou vyjížďku a budete moci Váš člun bez
obav ponechat bez dozoru.

Motory F30 a F40 jsou kompatibilní s digitálními
síťovými přístroji Yamaha, které poskytují
informace potřebné k dosažení maximálního
výkonu a účinnosti motoru. Jsou to: multifunkční
otáčkoměr zobrazující otáčky motoru, délku
provozu, úhel sklonu motoru (trim), tlak oleje,
výstražné kontrolky a proměnlivé ovládání otáček
a multifunkční rychloměr se zobrazením rychlosti,
množství paliva v nádrži a údajů o spotřebě paliva.

Objevte všestrannost a výkon motoru Yamaha.
Rychlá reakce na stisknutí tlačítka ovladače
zajišťuje rychlé, hladké a jednoduché naklápění
motoru. Široký rozsah trimu umožňuje skvělou
ovladatelnost a dodá vám sebejistotu díky
možnosti záporného nastavení trimu, které
zlepšuje zrychlení a člun tak rychleji přejde do
výkluzu.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Maximální zábava.
Minimální emise.
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F50 / F60
Kompaktní motory F50 a F60, ideální pro vodní lyžování a wakeboarding,
Vám umožní užít si zábavu na vodě s čistým svědomím – jsou to nejčistší a
nejekonomičtější motory ve své třídě.

6YC
6Y8

Systém elektronického vstřikování paliva Yamaha (EFI) zajišťuje čistší
spalování a nízkou spotřebu paliva. Motor má vysoký výkon, poskytuje
působivý krouticí moment ve středním rozsahu otáček a vysoké maximální
otáčky.

F50 / F60

Motory F50 a F60 také obsahují řadu jedinečných konstrukčních prvků
Yamaha, které zajišťují bezproblémovou, pohodlnou a příjemnou jízdu. Mezi
ně patří systém nastavení trimu a náklonu v širokém rozsahu, který poskytuje
úplné, pohodlné ovládání – a zapalování PrimeStart™ – stejně snadné jako
nastartování auta.

Mimořádně klidný a kultivovaný chod
čtyřválcového motoru – s elektronickým
vstřikováním paliva (EFI)
Ať už jde o počet taktů nebo válců, společnost
Yamaha si osvojila sílu čtyř. A tak tento světový
průkopník technologie čtyřtaktních motorů přišel
s vybroušenou konstrukcí motorů F50 a F60
vybavených elektronickým vstřikováním paliva
(EFI) se čtyřválcovou konfigurací a výkonným
vysokým zdvihem, které poskytují mimořádně
plynulý využitelný výkon s nízkou hladinou hluku
a vibrací.

Bezpečnostní systém Y-COP
(Yamaha Customer Outboard Protection)

Digitální přístroje Yamaha

Ovládání nastavení otáček motoru při
rybolovu

Systém imobilizéru Y-COP je snadno použitelný
a účinný – pomocí elegantního a jednoduchého
dálkového ovladače můžete systém zapalování
motoru zamknout nebo odemknout pouhým
stisknutím tlačítka. Tím zabráníte nechtěnému
„vypůjčení“ motorového člunu na nepovolenou
vyjížďku a budete moci svůj člun bez obav
ponechat bez dozoru.

Motory F50/F60 jsou kompatibilní s našimi digitálními přístroji, které poskytují informace potřebné
k dosažení maximálního výkonu a účinnosti motoru. Jsou to: multifunkční otáčkoměr zobrazující
otáčky motoru, délku provozu, úhel sklonu motoru (trim), tlak oleje, výstražné kontrolky a proměnlivé ovládání otáček a multifunkční rychloměr se
zobrazením rychlosti, množství paliva v nádrži a
údajů o spotřebě paliva.

Stisknutím tlačítka na volitelném digitálním
síťovém otáčkoměru – nebo prostřednictvím
tlačítka pro nastavení otáček motoru při rybolovu
na volitelné multifunkční ovládací páce – může
řidič nastavit otáčky motoru pro klidný rybolov
v rozmezí 620 až 900 ot./min v přesných krocích
po 50 otáčkách.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.

19-123_YAM_33_Outboards F30_425-ALL_02.indd 15

28-01-2020 09:12

Zapřáhněte jednoho
z našich vysoce
výkonných tahounů.
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FT50 / FT60
Budete-li si přát surový výkon a přesné ovládání, naše motory řady FT jsou
perfektní odpovědí. Tyto vysoce výkonné motory s vysokou hodnotou
momentu jsou ideální pro plavbu i pro rybářské a užitkové čluny, a nastavují
vysoké standardy z hlediska výkonu s minimální hlučností a vibracemi – a
zaručují maximálně efektivní spotřebu paliva.

6YC
6Y8

Modely FT používají duální lodní šroub patentovaný společností Yamaha,
která zajišťuje plný výkon při plavbě směrem dopředu i dozadu – což
usnadňuje ovládání při manévrování s těžkým plavidlem.

FT50 / FT60

Zapalování s mikropočítačem TCP nabízí snadné startování a spolehlivost
bez ohledu na provozní podmínky. Alternátory s vysokým výkonem poskytují
dodatečný startovací výkon i po dlouhém provozu v nízkých otáčkách. Motory
řady FT jsou jako výkonní tažní koně - navrženy tak, aby vás nezklamaly.

Speciální převodové poměry pro vyšší tah

Duální lodní šrouby zaručují maximální
výkon při plavbě směrem dopředu i dozadu

Bezpečnostní systém imobilizéru Y-COP

Systém digitální sítě Yamaha

Motory FT jsou účelově navrženy tak, aby
dosahovaly většího tahu a točivého momentu než
běžný motor a jejich speciální převodové poměry
pomáhají předcházet kavitaci a prokluzování
lodního šroubu. Pracují společně s dalšími
jedinečnými funkcemi, které poskytují ideální
zdroj výkonu pro plavidla, u nichž je schopnost
přepravy nákladu důležitější než vysoká rychlost.

Nejnovější modely F150G, F175C a F200G.
Speciální lodní šrouby montované na modely FT
nemají pouze větší průměr než normální modely,
ale mají také malý sklon lopatek, které jsou
navrženy tak, aby maximalizovaly tah při plavbě
směrem dopředu - a přesměrováním průtoku
výfukových plynů - i směrem dozadu. To zaručuje
lepší ovladatelnost, což je užitečné zejména při
manipulaci s těžším plavidlem.

Unikátní systém imobilizéru Y-COP je jednoduchá,
snadno použitelná a vysoce účinná volba –
elegantní a jednoduché dálkové ovládání
zablokuje a odblokuje motor stisknutím tlačítka.
To zabraňuje tomu, aby byl váš závěsný motor
používán pro neoprávněnou plavbu, což vám
poskytne klid v situaci,, kdy ponecháte vaše
plavidlo bez dozoru.

Modely FT50 a FT60 jsou kompatibilní s ukazateli
digitální sítě. Poskytují přesné informace o
výkonu a účinnosti. Mezi tyto ukazatele náleží
multifunkční otáčkoměr, hodiny, úhel naklopení
motoru, tlak oleje, výstražné kontrolky a plynulá
regulace otáček – a ukazatel rychlosti a palivoměr
s kapacitou nádrže a spotřebou paliva.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Vždy se bavte a
pracujte se schopným
partnerem.
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F70
Lehký model F70, který nabízí bezkonkurenční všestrannost, může pohánět
širokou řadu lodí, takže jej využijete jak při práci, tak i když si vyrazíte
vychutnat svěží vzduch a užít si zábavu při rekreační plavbě a vodních
sportech. Model F70 je prakticky nejlehčím a nejvýkonnějším 4taktním
motorem ve své třídě.

6YC
6Y8

Tento výkonný motor SOHC s 16 ventily je vybaven systémem EFI
(elektronické vstřikování paliva) a jedinečným systémem PrimeStart™
společnosti Yamaha, aby bylo dosaženo čistšího chodu, maximální efektivity
spalování a snadného spouštění. Kompatibilita s digitálními přístroji Yamaha
umožňuje také přesné ovládání.

F70

Uhlazený a elegantní model F70 zcela jistě přiláká obdivné pohledy všech
okolo – ať už na palubě, nebo na břehu.

Řadový čtyřválec s 16 ventily, SOHC, EFI

Není jen rychlý – je také odolný

Bezpečnostní systém Yamaha Customer
Outboard Protection (Y-COP)

Digitální přístroje Yamaha

Vyspělá, lehká konstrukce motoru F70 obsahuje
jeden vačkový hřídel v hlavě válců (SOHC) a čtyři
ventily na válec pro dosažení maximálního výkonu
a účinnosti. Velká plocha sacího ventilu spolu
s lehkými písty a ventily přinášejí špičkový poměr
HP/litr.

Motor Yamaha F70 poskytuje vynikající okamžité
zrychlení částečně díky nižší konstrukci převodovky, která má vysoký převodový poměr 2,33:1.
Mimořádná odolnost pramení z toho, že všechny
převody (vpřed, vzad a zadržení) jsou speciálně
vytvrzeny pro zvýšení životnosti.

Systém imobilizéru Y-COP je snadno použitelný
a účinný – pomocí elegantního a jednoduchého
dálkového ovladače můžete systém zapalování
motoru zamknout nebo odemknout stisknutím
tlačítka. Tím zabráníte „vypůjčení“ motorového
člunu na nepovolenou vyjížďku a budete moci svůj
člun bez obav ponechat bez dozoru.

Motor F70 je kompatibilní s digitálními přístroji
Yamaha, které poskytují informace potřebné
k dosažení maximálního výkonu a účinnosti
motoru. Jsou to: multifunkční otáčkoměr
zobrazující otáčky motoru, délku provozu, úhel
sklonu motoru (trim), tlak oleje, výstražné
kontrolky a proměnlivé ovládání otáček a
multifunkční rychloměr se zobrazením rychlosti,
množství paliva v nádrži a údajů o spotřebě paliva.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Nižší hmotnost.
Silný výkon.
Živé zrychlení.
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F80 / F100
Nejnovější motory F80 a F100 jsou nyní ještě lehčí a díky skutečně
univerzálnímu výkonu, plynulému zrychlení a nízké spotřebě paliva najdou
jen stěží konkurenci. Inovativní technická řešení společnosti Yamaha jim
navíc zajišťují mimořádnou spolehlivost.

6YC
6Y8

Naše nejnovější technologie čtyřtaktních motorů Yamaha nabízejí
bezkonkurenční výkon – motor se 16 ventily a jedním vačkovým hřídelem
v hlavě válců (SOHC) pro živé zrychlení, vyspělá konstrukce sacího
a výfukového systému a jedinečné vícebodové elektronické vstřikování
paliva Yamaha (EFI).

F80 / F100

Řada praktických funkcí – včetně systému PrimeStart™, vysoce výkonného
alternátoru, digitálních přístrojů a systému Yamaha pro nastavení trimu
a náklonu v širokém rozsahu – vám poskytuje jistotu, že máte vždy vše plně
pod kontrolou.

Motor se 16 ventily a rozvodem SOHC

Jedna velká škrticí klapka

Digitální síťové přístroje

Snadné ovládání otáček motoru při
rybolovu (volitelná možnost)

Rozvod s jedním vačkovým hřídelem v hlavě válců
(SOHC) s velkým objemem válců a 16 ventily
poskytuje optimální ovládání ventilů a následně
větší zrychlení a výkon. Nejnovější technologie
čtyřtaktních motorů Yamaha v kombinaci s vyspělou konstrukcí sacího a výfukového systému –
a naším jedinečným vícebodovým elektronickým
vstřikováním paliva (EFI).

Tento inovativní systém řídí proudění vzduchu do
všech čtyř válců a před vstupem do vstřikovacích
trysek systému EFI ho pulzně vyladí. Vzduch
je proto přiváděn s maximální přesností podle
požadavků jezdce a podmínek pro spalování.

Motory F80 a F100 jsou kompatibilní s digitálními síťovými přístroji Yamaha, které poskytují
informace potřebné k dosažení maximálního
výkonu a účinnosti motoru. Jsou to: multifunkční otáčkoměr zobrazující otáčky motoru, délku
provozu, úhel sklonu motoru (trim), tlak oleje,
výstražné kontrolky a proměnlivé ovládání otáček
a multifunkční rychloměr se zobrazením rychlosti,
množství paliva v nádrži a údajů o spotřebě paliva.

Další funkcí volitelného digitálního síťového
systému je praktické tlačítko na otáčkoměru,
které umožňuje přímé ovládání otáček motoru
a usnadňuje tak nastavení rychlosti otáček motoru
mezi 550 a 1 000 ot/min v krocích po 50 ot/min.
Odměnou vám bude plynulá a pohodová plavba.

11_F90C/F100F_SOHC 16 valves

15_F90C/F100F_Throttle body, Intake manifold and Intake silencer

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Nejlepší poměr
výkonu k hmotnosti
v této třídě.
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F115 / F130
Nejnovější generace a lehká konstrukce modelů F115 a F130 vám umožňují
relaxovat a užívat si vaše plavidlo – s tím, že víte, že vás pohání motory s
nejplynulejším chodem na této planetě.

6YC
6Y8

Nejenže se jedná o impozantní konstrukci - jde o řadový, čtyřválcový,
čtyřdobý motor DOHC se 16 velkými ventily o objemu 1,8 litru – ve spojení
s řadou elektrotechnických prvků, které usnadňují život: Kompatibilita s
naším systémem volitelné digitální sítě, dálkovým zabezpečením Y-COP,
široko řadou prvků pro nastavení a sklon motoru s volitelným omezovačem
úhlu sklonu, abychom jich jmenovali pouze několik.

F115 / F130

Účinnost našich osvědčených systémů EFI a dalších nových technologií
spalování zaručuje naprostou spolehlivost těchto vynikajících motorů
Yamaha.

Řadový, čtyřdový, čtyřválcový motor
DOHC se 16 velkými ventily o objemu
1832 ccm
Díky nové a inovativní konstrukci sacích a výfukových ventilů – a dvěma nezávisle poháněným
vačkovým hřídelům – je dramaticky vylepšena
účinnost sání a výfuku a je optimalizováno využití
paliva během spalování. Systém zapalování TCI
zajišťuje snadné startování, konzistentní chod,
delší životnost - a kompletní spolehlivost.

Kompaktní a lehká konstrukce ideální pro novou motorizaci

Volitelný systém digitální sítě – jasné
a přesné informace

Dálkově ovládaný bezpečnostní systém
(Y–COP)

Všestranné modely F115 a F130 jsou nejlepšími
motory ve své třídě z hlediska poměru výkonu a
hmotnosti, a proto jsou ideální volbou pro širokou
škálu aktivit a otevírají vzrušující příležitosti pro
novou motorizaci. Jejich plynulý a vysoký výkon
a čtyřdobá účinnost přináší novou úroveň života
starším plavidlům mnoha typů a velikostí.

Modely F115 a F130 jsou dokonale vhodné
pro systém digitální sítě a ukazatele Yamaha maximalizace výkonu a účinnosti: multifunkční
otáčkoměr, hodiny, úhel naklopení motoru, tlak
oleje, výstražné kontrolky a plynulá regulace
otáček při rybolovu na přívlač – a ukazatel
rychlosti a palivoměr s kapacitou nádrže a
spotřebou paliva.

S modely F115 a F130 k vám nyní přichází klid.
Váš motor Yamaha je cenný a vyhledávaný - někdy
i lidmi, s nimiž byste se o něj nechtěli podělit
- a proto systém Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP) disponuje jednoduchým
tlačítkem na dálkovém ovládání, které umožňuje
imobilizaci vašeho motoru, který může být
spuštěn pouze v případě, kdy to chcete.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Pohodlná plavba
a dokonalý výkon.
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F150 / F175 / F200
Legendární motor F150 se svým elegantním vzhledem a skvělou funkční
výbavou vám zajistí dokonalý odpočinek na vodě. Důmyslné technologie
zajišťují čistý, účinný a hospodárný provoz.

6YC
6Y8

Světově proslulý motor zahrnuje vyspělou konstrukci dvou vačkových hřídelů
v hlavě válce (DOHC) a speciální sací a výfukové systémy, které přispívají
k optimalizaci procesu spalování. Odolná osmizubová spojka je zárukou
plynulého řazení a dlouhé životnosti, speciálně tvarovaný kryt pak účinně
zachycuje a odvádí vodu.

F150 / F175 / F200

Díky mnoha dalším uživatelsky přívětivým prvkům, jako jsou dálkově ovládaný
bezpečnostní systém Yamaha Y-COP, ovládání nastavení otáček motoru při
rybolovu a náš elektrický systém sklápění a trimování v širokém rozsahu, je
používání tohoto motoru skutečným potěšením.

Řadový čtyřválec DOHC Direct-Action se
16 ventily

Elegantní tvar krytu odvádí vodu

Ovládání nastavení otáček motoru při
rybolovu

Dálkově ovládaný bezpečnostní systém
(Y-COP)

Dva sací a dva výfukové ventily v každém válci
společně s dvěma nezávisle řízenými vačkovými
hřídeli maximalizují účinnost sání a výfuku
a optimalizují využití energie paliva při spalování.
Systém zapalování TCI zajišťuje snadné spouštění,
stálý výkon a dlouhou životnost svíček. Výsledkem
je dokonalá spolehlivost.

Stylový design není to jediné, co může již na první
pohled vysoce funkční horní kryt nabídnout.
Byl zkonstruován tak, aby efektivně zachycoval
a odváděl vodu, čímž napomáhá k plynulejšímu
chodu, zabraňuje vzniku koroze a motoru zajišťuje
delší životnost.

Tento důmyslný systém umožňuje plynule
a jednoduše řídit provoz při nízkých otáčkách.
Stačí se dotknout spínače a nastavit rychlost
v krocích po 50 ot/min. Představuje dokonalou
volbu pro rybaření nebo poklidnou jízdu
v oblastech se zákazem vytváření vln a sání.

S motorem F150 můžete být v klidu. Váš stroj
Yamaha je cenný a vyhledávaný – někdy i lidmi,
se kterými byste se o něj nejspíš dělit nechtěli.
Od toho je zde bezpečnostní systém Yamaha
Customer Outboard Protection (Y-COP) –
jednoduchý tlačítkový systém dálkového ovládání,
který funguje jako imobilizér motoru a zaručuje,
že stejně jako vaše auto nastartuje pouze když
budete chtít.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Vítejte v našem
novém bezproblémovém
světě technologie
Drive-by-Wire.
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F150 / F175 / F200 DBW
Z důvodu výjimečného výkonu a zrychlení jsou tyto čisté a tiché motory
vybavené systémem EFI těžké porazitelné. Přidejte zcela novou úroveň
plynulého řazení v provedení Drive-by-Wire - a představují perfektní volbu.

CL7
6YC

Unikátní a úsporný systém EFI, řídicí jednotka s mikroprocesorem,
technologie čistého spalování a systémy pro redukci hlučnosti jsou
všechny navrženy tak, aby dokázaly bez problémů spolupracovat, zatímco
sofistikovaný diagnostický systém zobrazuje data motoru a výkonu přes
počítačové propojení, a proto je údržba rychlá – a jednoduchá.

6Y8

F150 / F175 / F200 DBW

Stejně jako všechny naše motory EFI mohou být modely F150, F175 a
F200 propojeny přímo se systémem exkluzivní sítě Yamaha, s přesností
zdokonalených digitálních ukazatelů a přístrojových displejů.

Čtyřválcové motory DOHC se 16 ventily
a systémem EFI

Nový systém Drive-by-Wire –
pro plynulé ovládání

Plynulé ovládání otáček motoru při
rybolovu

Možnost ochrany závěsných motorů
zákazníků značky Yamaha (Y-COP)

Jedná se o čistokrevné motory, které poskytují
vysoký výkon v celém rozsahu otáček, s vybavením
jako systém EFI, 4 ventily na válec, DOHC (dva
vačkové hřídele) a na modelu F200 systém VCT
(variabilní časování vačkového hřídele). Tato
dokonalá směs pokročilých technologií nabízí
výjimečný litrový výkon a vysoký poměr výkonu
k hmotnosti.

Nejnovější modely F150G, F175C a F200G nyní
disponují luxusním ovládáním DBW (Drive-byWire) s elektronickou škrticí klapkou a řazením.
Tento pozoruhodný systém poskytuje velmi
plynulé ovládání rychlosti a řazení - a společně
s unikátním systémem SDS (systém tlumení
řazení) otevírá zcela nový svět plynulosti a
propracovanosti..

Další výhodou nabízenou volitelným systémem
digitální sítě je užitečné tlačítko, které vám
umožňuje okamžité ovládání otáček motoru – což
usnadňuje nastavení otáček motoru v praktických
krocích po 50 ot./min v rozmezí od 650 do 900 ot./
min. Odměnou je plynulá, relaxační a jistá plavba.

Unikátní systém imobilizéru Y-COP je jednoduchá,
snadno použitelná a vysoce účinná volba –
elegantní a jednoduché dálkové ovládání
zablokuje a odblokuje motor stisknutím tlačítka.
To zabraňuje tomu, aby byl váš závěsný motor
používán pro neoprávněnou plavbu, což vám
poskytne klid v situaci,, kdy ponecháte vaše
plavidlo bez dozoru.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Maximální výkon
motoru V6 pro
dobrodružství
na vodě.
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F225 / F250 / F300
Závěsné motory F225, F250 a F300 představují vrchol technologie lodních
motorů Yamaha nejnovější generace. Tyto lehké, kompaktní motory V6,
zkonstruované pro náročné prostředí pobřežních vod, jsou nejlepšími
pohonnými jednotkami, jaké můžete mít za sebou při vyjížďkách za
vodními sporty.

CL7
6YC
6Y8

Tento vyspělý motor DOHC s 24 ventily je vybaven systémem EFI
(elektronické vstřikování paliva) a VCT (proměnlivé časování vačkového
hřídele), aby bylo dosaženo čistého a plynulého chodu, maximální efektivity
spalování a snadného spouštění. Jeho elegantní a kompaktní provedení,
které je splynutím technologie a stylu, mluví samo za sebe.

F225 / F250 / F300

U kormidla vám elektronická škrticí klapka a řazení Yamaha typu „drive-bywire“ poskytnou nejplynulejší a nejpřesnější řízení, jaké kdy zažijete.

Motory o objemu 4,2 l s 24 ventily a
uspořádáním V6 (60º), rozvodem DOHC a
systémy EFI a VCT
Vyspělá, lehká konstrukce se pyšní plazmou
svařenými nevypouzdřenými válci, dvěma
vačkovými hřídeli v hlavě válců (DOHC) a 4 ventily
na válec. Proměnlivé časování vačkového hřídele
(VCT) zajišťuje vyšší účinnost spalování v celém
rozsahu otáček. Tato kombinace vyspělých
technologií přináší špičkový poměr HP/litr.

Nejnovější technologie válců – velký
zdvihový objem s nízkou hmotností
Pokročilá technologie plazmových svarů stěn
válců je o 60% tvrdší než ocel, přičemž přináší nižší
hmotnost, lepší chlazení a nižší tření. Výsledkem
je motor s největším zdvihovým objemem na trhu,
avšak s nejnižší hmotností.

Elektronické ovládání škrticí klapky
a řazení („drive-by-wire“) a nastavení
otáček motoru při rybolovu
Volitelný digitální síťový systém vám může
nabídnout nejpohodlnější a nejpříjemnější
ovládání, jaké jste kdy zažili, včetně automatické
synchronizace motoru u modelů se dvěma nebo
třemi motory a řízení otáček motoru při rybolovu.
Tlačítkem na otáčkoměru lze jednoduše nastavit
600 až 1 000 ot/min v krocích po 50 ot/min.

Spuštění/zastavení jediným dotykem
u modelu s více motory
Pouhým stisknutím jednoho tlačítka můžete
okamžitě nastartovat nebo vypnout motory
u modelu s více motory. Stylový a praktický panel
spínačů spuštění/zastavení jedním dotykem
je používán v kombinaci s hlavním klíčovým
spínačem.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Jděte do extrému –
překročte nejvyšší
úroveň.
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XF375 / XF425
Tento převratný model dokáže to, co žádný jiný. Závěsný motor, který
s lehkostí slučuje bezkonkurenční výkon, točivý moment a otáčky
s nejmodernější technologií a funkčností.

CL7

Robustní nový tvar a dynamický vzhled modelu XTO vám okamžitě dá najevo
neuvěřitelné špičkové koncepty a technologie, které čekají, až je vypustíte.

XF375 / XF425

První čtyřdobý motor s přímým vstřikováním. Poprvé s integrovaným
elektronickým řízením, které tvoří souvislý celek se systémem Yamaha
Helm Master®. Jako první dosahuje nových úrovní zpětného tahu, točivého
momentu a otáček. Opravdová revoluce, pokud jde o výkon potřebný pro
větší čluny, a neuvěřitelný příběh. Dosáhněte vrcholu. Objevte extrém.

Vysoké úrovně výkonu, točivého
momentu a ovládání

Extrémní výkon vyžaduje odolné
technologie

Integrované elektrické řízení – hladké a
efektivní

Maximální účinnost přímého vstřikování

XTO znamená Xtreme Thrust Output, protože
tato úžasná jednotka V8 přináší zcela novou
generaci výkonu, odolnosti a přesného ovládání,
která nikdy nebyla k dispozici. Naše motory
XF375 a XF425 XTO s jedinečným systémem Helm
Master® společně poskytují hladce fungující
integrované řešení s maximálním výkonem pro
větší námořní lodě. Zkoumejte do krajnosti.

Na této úrovni nelze dělat kompromisy v kvalitě a
spolehlivosti konstrukce, takže každá část motorů
XTO je velmi odolná. Od masivního klikového
hřídele po těžká ozubená kola absorbující točivý
moment – a od hřídele lodního šroubu s velkým
průměrem až po zcela nový design převodovky s
nízkým koeficientem tření a lepším chlazením.

Tento vysoce účinný systém, který je ve
skutečnosti zabudovaný do jednotky motoru,
je nejen lehčí a méně složitý než samostatný
hydraulický systém, ale je i čistší pro montáž
a provoz. A navíc doba odezvy na pokyny
kormidelníka je kratší a přesnější – a výsledek je
ještě plynulejší.

Díky našemu neustálému hledání stále vyšší
účinnosti a hospodárnosti se u Yamahy často
objevují prvenství v oboru a palivový systém
na závěsných motorech XTO je toho dobrým
příkladem – je to vůbec první čtyřtaktní motor s
přímým vstřikováním. Ve skutečnosti jsou závěsné
motory XTO nabity pokročilými technologiemi, od
zařízení pro výměnu oleje ve vodě až po výfukový
systém zvyšující tah.

Některé zobrazené funkce se nemusí vztahovat na všechny motory této řady. Proveďte prosím konzultaci s autorizovaným prodejcem.
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Technické specifikace
F30

F40

F50

F60

FT50

Motor
Typ motoru

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

Zdvihový objem

747 cm³

747 cm³

996 cm³

996 cm³

996 cm³

Počet válců/Konfigurace
Vrtání x zdvih
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu
Provozní rozsah plného plynu
Systém mazání

3/řadový, SOHC

3/řadový, SOHC

4/řadový, SOHC

4/řadový, SOHC

4/řadový, SOHC

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

22,1kW / 5,500 ot/min

29,4kW / 5,500 ot/min

36,8kW / 5,500 ot/min

44,1kW / 5,500 ot/min

36,8kW / 5,500 ot/min

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Systém přívodu paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Zapalování

CDI

CDI

TCI

TCI

CDI

Systém startování

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrický

Převodový poměr

2.00 (26/13)

2.00 (26/13)

1.85 (24/13)

1.85 (24/13)

2.33 (28/12)

S:414mm L:536mm

S:414mm L:536mm

L:527mm

L:527mm

L:530mm

F30BEHDL: 102.0 kg, F30BETS: 94.0 kg,
F30BETL: 98.0 kg

F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0 kg,
F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS: 94.0 kg,
F40FETL: 98.0 kg

F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg

F60FETL: 114.0 kg

FT50JETL:125.0 kg

samostatné, 25 litry

samostatné, 25 litry

samostatné, 25 litry

samostatné, 25 litry

samostatné, 25 litry

1,7 litry

1,7 litry

2,1 litry

2,1 litry

2,1 litry

Rukojeť kormidla (EHD), dálkové
ovládání (ET)

Rukojeť kormidla (EHD), dálkové
ovládání (ET+ED)

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Elektrické trimování a náklon (ET),
hydraulický asistent náklonu (EHD)

Elektrické trimování a náklon (ET),
hydraulický asistent náklonu (ED+EHD)

Elektrické trimování a náklon (ET),
hydraulický asistent náklonu (ED)

Elektrické trimování a náklon

12 V – 17 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 17 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 16 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 16 A s usměrňovačem/
regulátorem

-

-

Volitelných

Volitelných

Rozměry
Doporučená výška lodní příčky
Hmotnost s pohonem
Kapacita palivové nádrže
Objem olejové vany

Dodatečné vlastnosti
Ovládání
Metoda Trim & Tilt
Cívka / alternátor osvětlení
Omezovač náklonu (pouze u modelů s dálkovým
ovládáním)
Imobilizér motoru
Lodní šroub
Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček
Pohon v mělké vodě

YCOP

YCOP

YCOP

Volitelný YCOP

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

-

-

-

-

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Ukazatel digitální sítě II (Barevný LCD)

-

-

-

-

Ukazatel digitální sítě (kulatý/hranatý)

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Plynulá regulace otáček při rybolovu

S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f

Duální systém nabíjení akumulátoru

-

-

-

-

Systém tlumiče řazení (SDS)

-

-

-

-

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na
hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na
hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na
hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na
hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28

Poznámka

V-A

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28 **volitelné pro modely MH, standard pro modely E
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FT60

F70

F80

F100

F115

F130

Motor
Typ motoru

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

Zdvihový objem

996 cm³

996 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

Počet válců/Konfigurace
Vrtání x zdvih
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu
Provozní rozsah plného plynu
Systém mazání

4/řadový, SOHC

4/řadový, 16 ventilů, SOHC

4/řadový, 16 ventilů, SOHC

4/řadový, 16 ventilů, SOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

44,1kW / 5,500 ot/min

51,5kW / 5,800 ot/min

58,8kW / 5,500 ot/min

73,5kW / 5,500 ot/min

84,6kW / 5,800 ot/min

95,6kW / 6,300 ot/min

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,300 - 6,300 rpm

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Systém přívodu paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Zapalování

CDI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Převodový poměr

2.33 (28/12)

2.33 (28/12)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

Rozměry
Doporučená výška lodní příčky

S:mm Lmm

Hmotnost s pohonem
Kapacita palivové nádrže
Objem olejové vany

L:534mm X:648mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X643mm

F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0
kg

F80DETL: 162.0 kg, F80DETX;
166.0 kg

F100FETL: 162.0 kg, F100FETX;
166.0 kg

F115BETL: 173.0 kg, F115BETX:
177.0 kg, FL115BETX: 177.0 kg

F130AETL: 174.0 kg, F130AETX:
178.0 kg

samostatné, 25 litry

-

-

-

-

2,1 litry

3,2 litry

3,2 litry

3,2 litry

3,2 litry

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dodatečné vlastnosti
Ovládání
Metoda Trim & Tilt

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Cívka / alternátor osvětlení

12 V – 15 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 35 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 35 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 35 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 35 A s usměrňovačem/
regulátorem

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

V-A

Omezovač náklonu (pouze u modelů s
dálkovým ovládáním)
Imobilizér motoru
Lodní šroub
Otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček
Pohon v mělké vodě
Ukazatel digitální sítě II (Barevný LCD)
Ukazatel digitální sítě (kulatý/hranatý)
Plynulá regulace otáček při rybolovu

Systém tlumiče řazení (SDS)
Poznámka
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Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

YCOP

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

YCOP

YCOP

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

-

-

-

Dostupný (ETX)

-

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

-

-

-

-

-

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli

-

-

-

-

-

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Možnost

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na
hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28
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Technické specifikace
F150D

F150G

F175A

F175C

F200F

Motor
Typ motoru

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

Zdvihový objem

2 785cc

2 785cc

2 785cc

2 785cc

2 785cc

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC

4/řadový, 16 ventilů, DOHC s VCT

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

128,7kW / 5,500 ot/min

128,7kW / 5,500 ot/min

128,7kW / 5,500 ot/min

128,7kW / 5,500 ot/min

147,1kW / 5,500 ot/min

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Počet válců/Konfigurace
Vrtání x zdvih
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu
Provozní rozsah plného plynu
Systém mazání
Systém přívodu paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Zapalování

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Převodový poměr

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

Rozměry
Doporučená výška lodní příčky
Hmotnost s pohonem
Kapacita palivové nádrže
Objem olejové vany

F175CETL: 226.0 kg, F175CETX:227.0 kg,
F175CETL: 226.0 kg, F175CETX:227.0 kg,
F175AETL: 224.0 kg, F175AETX:225.0 kg,
F175AETL: 224.0 kg, F175AETX:225.0 kg,
FL175CETX:227.0 kg
FL175CETX:227.0 kg

L:516mm X:643mm
F200FETL: 226.0 kg, F200FETX:227.0 kg,
FL200FETX:227.0 kg

-

-

-

-

-

4,5 litry

4,5 litry

4,5 litry

4,5 litry

4,5 litry

Dálkové ovládání

Systém Drive By Wire (DBW)

Dálkové ovládání

Systém Drive By Wire (DBW)

Dálkové ovládání

Dodatečné vlastnosti
Ovládání
Metoda Trim & Tilt

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Cívka / alternátor osvětlení

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Omezovač náklonu (pouze u modelů s dálkovým
ovládáním)
Imobilizér motoru
Lodní šroub
Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček

-

Dostupný (ETX)

-

Dostupný (ETX)

Dostupný (ETX)

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Ukazatel digitální sítě II (Barevný LCD)

-

Volitelných

-

Volitelných

-

Ukazatel digitální sítě (kulatý/hranatý)

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f

S DN ukazateli

S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f

S DN ukazateli

S DN ukazateli nebo s rukojetí kormidla m-f

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Pohon v mělké vodě

Plynulá regulace otáček při rybolovu

Systém tlumiče řazení (SDS)
Poznámka

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny na hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28 **volitelné pro modely MH, standard pro modely E
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F200G

F225

F250

F300

XF375

XF425

Motor
Typ motoru

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

4taktní

Zdvihový objem

2 785cc

4 169 cm³

4 169 cm³

4 169 cm³

5 559 cm³

5 559 0 cm³

4/řadový, 16 ventilů, DOHC s VCT

V6 (60°), 24 ventily, DOHC s VCT

V6 (60°), 24 ventily, DOHC s VCT

V6 (60°), 24 ventily, DOHC s VCT

60° - V8, 32 ventily, DOHC s VCT

60° - V8, 32 ventily, DOHC s VCT

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,0mm

96,0mm x 96,0mm

96,0mm x 96,0mm

94,0mm x 96,0mm

94,0mm x 96,0mm

147,1kW / 5,500 ot/min

165,5kW / 5,500 ot/min

183,8kW / 5,500 ot/min

220,6kW / 5,500 ot/min

297,6kW / 5,500 ot/min

316,9kW / 5,500 ot/min

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Počet válců/Konfigurace
Vrtání x zdvih
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu
Provozní rozsah plného plynu
Systém mazání
Systém přívodu paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Zapalování

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Elektrické s funkcí Prime Start™

Převodový poměr

1.86 (26/14)

1.75 (21/12)

1.75 (21/12)

1.75 (21/12)

1.73 (26/15)

1.73 (26/15)

L:516mm X:643mm

X:643mm U:770mm

X:643mm U:770mm

X:643mm U:770mm

X:637mm U:764mm

X:637mm U:764mm

F225FETX: 260.0 kg, FL225FETX:
260.0 kg, F225 FETU: 268.0 kg

F250DETX: 260.0 kg, FL250DETX:
260.0 kg, F250DETU: 268.0 kg,
FL250DETU: 268.0

F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX:
260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg,
FL300BETU: 268.0 kg

F350AETX: 356.0 kg, FL350AETX:
356.0 kg, F350AETU: 364.0 kg,
FL350AETU: 364.0 kg

F350AETX: 356.0 kg, FL350AETX:
356.0 kg, F350AETU: 364.0 kg,
FL350AETU: 364.0 kg

Rozměry
Doporučená výška lodní příčky
Hmotnost s pohonem

F200GETL: 226.0 kg,
F200GETX:227.0 kg, FL200GETX:
227.0 kg

Kapacita palivové nádrže
Objem olejové vany

-

-

-

-

-

-

4,5 litry

6,3 litry

6,3 litry

6,3 litry

6,5 litry

6,5 litry

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Dodatečné vlastnosti
Ovládání

Systém Systém Drive By Wire (DBW) Systém Systém Drive By Wire (DBW)

Metoda Trim & Tilt

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Elektrické trimování a náklon

Cívka / alternátor osvětlení

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 70 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 70 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 70 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

12 V – 50 A s usměrňovačem/
regulátorem

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Možnost

Standardní

Standardní

Omezovač náklonu (pouze u modelů s
dálkovým ovládáním)
Imobilizér motoru
Lodní šroub
Otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček

Volitelný YCOP

YCOP

YCOP

YCOP

Volitelný YCOP

Volitelný YCOP

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Dostupný (ETX)

Dostupný (ETX)

Dostupný (ETX. ETU)

Dostupný (ETX. ETU)

Dostupný (ETX. ETU)

Dostupný (ETX. ETU)

Pohon v mělké vodě

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Standardní

Ukazatel digitální sítě II (Barevný LCD)

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Ukazatel digitální sítě (kulatý/hranatý)
Plynulá regulace otáček při rybolovu

Systém tlumiče řazení (SDS)
Poznámka

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

S DN ukazateli nebo s rukojetí
kormidla m-f

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Volitelných

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW jsou měřeny
na hřídeli šroubu podle standardu
ICOMIA 28
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Neviditelná technika
Každý stroj Yamaha je navržen tak, aby byl
jeho provoz efektivní a spolehlivý. Optimální
způsob, jak udržet vysoký výkon stroje
a prodloužit životnost součástí, spočívá
v použití výrobků Yamalube.
Olej je mízou spalovacích motorů. Sortiment
výrobků Yamalube zahrnuje nejen syntetické
a polosyntetické oleje pro dvoudobé
a čtyřdobé motory, ale i speciální minerální
a závodní oleje. V sortimentu značky Yamalube
tak naleznete správné mazivo odpovídající
různým klimatickým podmínkám a způsobu
použití.
Naše společnost vyrábí i široký sortiment
výrobků pro údržbu, které zajistí, že váš
miláček bude vždy v dokonalé kondici.
Koneckonců, pokud se budete o svůj stroj
Yamaha dobře starat, bude se on dobře
starat o vás. Nejlepší výrobek Yamalube pro
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce
značky Yamaha. Můžete rovněž navštívit web
naší společnosti:
www.yamaha-motor.eu
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Originální příslušenství
Yamaha.
Proč vybírat něco jiného?
Nemá smysl kupovat jeden z nejspolehlivějších závěsných motorů a nainstalovat
příslušenství, které neodpovídá kvalitou
ani vlastnostmi.
Značka Yamaha získala dobrý zvuk na základě mnoha let vývoje a výroby závěsných
motorů a dalších námořních produktů, které
využívají moderní a inovativní technologie
a jsou od počátku navrženy tak, aby byly
vzájemně kompatibilní nejen pokud jde o
design a styl, ale také o výkony a spolehlivost, která dodává klid a jistotu.
Nabídka příslušenství obsahuje novou řadu
doplňků, od stylového oblečení přes sportovní doplňky a vodní hračky až po ochranné
kryty, inteligentní záchranné vesty, bezpečnostní zámky a další praktické produkty.
V našem sortimentu najdete všechny
produkty, které potřebujete pro více zábavy
na vodě – a všechny jsou vyrobeny tak,
aby dokonale fungovaly a dlouho vydržely.
Přesně tak, jak od výrobků Yamaha
očekáváte.
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Každý stroj Yamaha si
zaslouží jen to nejlepší
Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhodobé
spolehlivosti stroje naše společnost doporučuje
používat pouze originální díly Yamaha. Vysoce
kvalitní náhradní díly naší společnosti splňují
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení.
Zajišťují tak potřebný klid na duši.
Při využití servisních služeb autorizovaného prodejce společnosti Yamaha si můžete být jisti, že
je veškerá údržba prováděna vysoce kvalifikovanými techniky Yamaha s použitím originálních
náhradních dílů a výrobků Yamalube.
Technici naší společnosti pravidelně absolvují
školení v Technické akademii Yamaha, při nichž
získávají odborné znalosti a detailní zkušenosti
nutné k tomu, aby udrželi váš stroj ve stavu,
v jakém opustil výrobní závod. Podrobnější
informace si vyžádejte u místního prodejce
Yamaha nebo navštivte web naší společnosti:
www.yamaha-motor.eu
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Yamaha Fashion.
Stylová móda na vodě.
Stylová móda v přístavu.
Co je opravdu důležité při plavbě na člunu?
Nejen abyste dobře vypadali, ale také abyste
měli vhodné oblečení, které vám pomůže užít
si svůj volný čas co nejvíce, na vodě i na břehu.
To znamená teplé, pohodlné a dokonale
praktické oblečení, které budete rádi nosit.
A to znamená oblečení značky Yamaha. V
sortimentu doplňků Yamaha si vyberete
opravdu vše – neopreny, rukavice, větrovky,
bundy, trička, čepice – a to vše také ve verzích
pro děti.
Vybírejte z naší rozsáhlé nabídky v katalogu
Díly a příslušenství nebo online na
www.yamaha-motor.eu
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Klasický zámek pro závěsný
motor

Bezpečnostní zámek na
montážní šrouby

Bezpečnostní zámek pro otočné
závěsné motory

Ochranné povlaky závěsného
motoru

Upínací popruhy Yamaha

Klasický zámek pro závěsný motor
z uhlíkové oceli pro otočné závěsné
motory. Zapuštěný mosazný zámek a
tlumiče hluku, které redukují vibrace.

Zámek na montážní šrouby závěsného
motoru, brání povolení matic zrcadla.
Pro montážní šrouby motoru do 12 mm
(1/2”). Vysokopevnostní nerezová ocel
pro námořní průmysl, ochrana proti
odvrtání. S dvěma bezpečnostními
klíči, ke kterým nelze vyrobit duplikáty.
V nabídce dvě verze: Certifikace SSF
a certifikace SCM.

Pro závěsné motory s otočným závěsem, ochrana proti odvrtání. Tlumiče
hluku pro redukci vibrací. S dvěma
bezpečnostními klíči, ke kterým nelze
vyrobit duplikáty. V nabídce dvě verze:
Certifikace SSF a certifikace SCM.

Neexistuje lepší způsob ochrany závěsného motoru než originální povlak.
Prodyšné povlaky jsou navrženy tak, aby
na vytvořily ochrannou „druhou kůži“
pro každý motor s výkonem od 2,5 hp.
Praktické a stylové povlaky jsou vyrobeny z nepromokavé textilie odolné proti
hnilobě, plísním a UV záření.

Sada obsahuje dva popruhy 25 mm ×
1,8 m s nosností 540 kg

Podpěra na přívěs

Nafukovací záchranná vesta
Yamaha 165N

Náhradní souprava pro
záchrannou vestu

Záchranná vesta Yamaha,
oranžová, 100 N (Dospělí a děti)

Návleky na nárazníky

Podpěra Yamaha na přívěs zabraňuje
nadměrnému pohybu vašeho závěsného motoru, je-li člun přepravován na
přívěsu. Rychlá a snadná instalace této
podpěry na ovládací tyč dlouhodobě zabraňuje poškození člunu i motoru. Jedna podpěra Yamaha bude poskytovat
odpovídající podpěru pro motory F115A
až do řady V6. Modely řady V8 budou
vyžadovat dvě podpěry. Uvědomte si
prosím, že tento výrobek nelze použít
s motory F115B nebo F130A.

Nosnost: Jmenovitý vztlak 150 N,
skutečný vztlak 165 N (bombička 33 g
CO). Ergonomický tvar: Krátký hrudní
díl a projmuté boční díly. Kruhový krční
otvor pro větší komfort. Trvanlivá a
flexibilní vnější skořepina s reflexními
prvky. Viditelnost nafouknuté vesty:
Žlutá vzduchová komora + 300 cm,
retroreflexní pásky. Zadní pásek:
40mm polypropylen: zajišťuje perfektní
usazení po nafouknutí. CE EN ISO
12402-3 12401

Záchrannou vestu je třeba v pravidelných intervalech servisovat a kontrolovat, zda je v plně funkčním stavu. Pokud
byla záchranná vesta uložena ve vlhkém
prostředí, doporučujeme vám zkontrolovat plynovou bombičku a jako preventivní opatření ji na začátku sezóny
vyměnit. Souprava obsahuje bombičku
s náplní CO (hmotnost plynu 33 g),
hydrostatický uvolňovací mechanismus
a otvírač.

Vesta kategorie 100 N. Samostabilizující, udržuje hlavu dítěte nad vodou.
Nosnost: polyetylenová pěna. Velký
límec se zvýšeným vztlakem zajišťuje
vyšší komfort a podporu hlavy. Viditelnost: Jasná oranžová barva a retroreflexní pásky. Pohodlné nošení: přední
panel je rozdělený na 2 díly pro vyšší
komfort, nastavitelný rozkrok. Zapínání:
nastavitelný opasek s plastovou sponou,
stahovací šňůrka v lemu, krční zapínací
pásek. Úchyt a smyčka na zádech pro
připevnění bezpečnostního lana.

Vysoce kvalitní návleky na nárazníky
jsou vyrobeny z materiálu odolného
proti UV záření a slané vodě. Návleky
se dodávají v černé barvě s bílým
logem Yamaha.

Vybírejte z naší rozsáhlé nabídky příslušenství na adrese www.yamaha-motor.cz
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www.yamaha-motor.eu/cz

Sledujte nás na:

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika

Prodejce

info@yamaha-motor.cz

Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez
předchozího upozornění. Fotografie mohou zobrazovat čluny řízené profesionály.
Publikace těchto fotografií není zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu
s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte místní námořní předpisy. Při plavbě
vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky a bezpečnostní vybavení.
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