
 Závěsné motory 2020 – Přenosná řada 
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SPOLEHLIVÝ
Po celém světě volí milovníci vody tiché
a spolehlivé motory Yamaha s příjemným
chodem, které jim umožňují naplno si užít 
každý okamžik.

Proč? Protože závěsné motory žádné jiné 
značky, za kterou stojí léta zkušeností, si 
nezískaly jejich srovnatelnou důvěru – a 

rovněž nenabízejí tak dobře vyladěný výkon 
pro dokonalý zážitek z vyjížděk ve člunu.

Lidé, kteří jednoduše rádi tráví čas na vodě.
Přátelé, kteří společně vyrážejí za vodními
radovánkami. Milovníci vodních sportů, 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.
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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.

Spolehlivé a praktické 
technologie

Snadné startování, hladký chod a stoprocentní 
spolehlivost jsou jen některé z atributů, 
kterými si naše menší motory vysloužily 
svou skvělou pověst po celém světě. Tyto 
přenosné motory jsou nabity nejnovějšími 
technologiemi a opravdu praktickými 
funkcemi, důraz je však kladen na 
usnadnění obsluhy a zábavu pro ty, kdo rádi 
prozkoumávají vodu v malých člunech nebo 
pro které je spolehlivý a přenosný pohon 
každodenní nutností.

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.

Rozdíl jménem 
Yamaha.

19-122_YAM_32_Outboards_Portables2020-CZ-CZ.indd   4 28-01-2020   16:55



 

Řízení v rozsahu 180º/360º

Úhel řízení 180º/360º těchto motorů nabízí 
mimořádnou ovladatelnost a manévrovatelnost při 
ostrém zatáčení nebo zajíždění do doku..

Usnadnění ručního startování

U modelů s ručním startováním usnadňuje 
startování díky snížení síly potřebné k zatažení. 
Méně úsilí, více pohodlí.

Elektronické vstřikování paliva

Všechny modely společnosti Yamaha s výkonem nad 
25 koní jsou vybaveny elektronickým vstřikováním 
paliva (EFI) – náš inovativní, technicky vyspělý systém 
dodává palivo v přesném načasování a množství tak, 
aby bylo zajištěno optimální spalování a bylo možné 
dosáhnout vysokého výkonu, snadného startování 
a mimořádně nízké spotřeby paliva.

Přístrojové vybavení s barevným 
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.

6YC

Systém PrimeStart™

Startování za studena je stejně snadné jako 
v automobilu, stačí jednoduše otočit klíčkem! 
Unikátní systém společnosti Yamaha PrimeStart™ 
nepotřebuje konvenční sytič. Součást standardní 
výbavy na modelech F15 a vyšších.

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.

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 váš automobil nastartuje pouze tehdy, 
když budete chtít. Součást volitelné výbavy na 
modelech F25 a vyšších.

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.

6Y8
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Svislé uložení

Opěrky integrované do dolní části krytu umožňují 
uložení motoru naležato, což může být při 
uskladnění velmi praktické.

Rozdíl jménem 
Yamaha.

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 také riziko poškození lodního šroubu 
nebo uvíznutí plavidla.

Vpředu umístěná páka řazení

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

Integrovaná palivová nádrž

Palivová nádrž je integrovaná v krytu a odpadá tak 
potřeba samostatné palivové nádrže s přívodním 
palivovým potrubím. V neposlední řadě se tak 
ušetří místo ve člunu.

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.

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.

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.

Dvoucestný přívod paliva

Tato užitečná funkce je velmi praktická, protože vám 
umožňuje volit mezi vestavěnou palivovou nádrží při 
krátkých vyjížďkách nebo samostatnou palivovou 
nádrží při delších cestách.
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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.

Možnost uložení ve třech polohách 
bez úniku olej

Unikátní systém společnosti Yamaha umožňující 
uložení bez úniku oleje zvyšuje praktičnost 
pro uskladnění a umožňuje skladovat motor ve 
3 různých polohách, aniž by hrozilo nebezpečí 
úniku paliva nebo oleje.
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Jednoduše  
vyrazte na výlet –  

s přenosným  
motorem!
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F2.5

Nový vzhled a nová účinnost spalování

Pod důmyslně tvarovanou oblou kapotáží s třemi 
možnými polohami pro skladování (lze postavit 
na obě boční strany nebo na přední stranu) 
se ukrývá řada technologií, které motoru F2.5 
zajišťují plynulý chod a spolehlivý provoz. Díky 
mimořádně vysoké účinnosti spalování je tento 
pozoruhodný motor tichý a hospodárný s velmi 
nízkými emisemi.

Integrovaná palivová nádrž s průhledem

Pokud se chystáte vyrazit na výlet, je příjemné 
vědět, že budete mít dost místa pro veškeré 
potřebné vybavení. Proto má motor F2.5 
vestavěnou palivovou nádrž a nepotřebuje 
samostatnou nádrž na podlaze člunu, která 
zabírá místo. A kromě toho je nádrž vybavena 
speciálním průhledovým okénkem, díky 
kterému máte možnost kdykoli zkontrolovat, 
kolik paliva vám zbývá.

Řízení v rozsahu 360º pro okamžité  
změny směru
Jakmile poprvé vezmete motor F2.5 na vodu, 
brzy oceníte jeho ovladatelnost. Řízení v plném 
rozsahu 360º zajišťuje vynikající manévrovatelnost 
a vždy je k dispozici plný záběr při jízdě vzad, 
aniž byste museli řadit. Velké zadní držadlo pro 
přenášení je navíc při řízení jízdy vzad velmi 
praktické.

Praktické a uživatelsky přívětivé  
ovládací prvky pro řazení a plyn
Plnohodnotnou páku řazení obvykle najdete 
u větších motorů, možnost velmi snadno a přesně 
zařadit převodový stupeň je ale opravdovou 
výhodou i u motoru F2.5. Praktické umístění 
všech důležitých ovládacích prvků v kombinaci se 
snadným a přesným řízením v rozsahu 360º vám 
do rukou dává dokonalou kontrolu.

Mimořádně kompaktní motor F2.5 představuje dokonalý způsob, jak 
vyrazit na vodu a proměnit i tu nejkratší jízdu v zábavné dobrodružství.

Tento populární přenosný motor s elegantními tvary má čistý a tichý 
provoz a disponuje řadou prvků zvyšujících uživatelskou přívětivost. Je 
doslova napěchován novými technologiemi Yamaha. A také se do toho 
umí pořádně opřít díky spoustě energie, vynikající ovladatelnosti a snadné 
manévrovatelnosti. Je ideálním pomocným motorem i pro jachtaře.

Možnost praktického uložení ve více polohách, palivová nádrž s užitečným 
průhledem a jednoduché, intuitivní ovládání, kdy je vše na dosah – spolu 
s velkým a pohodlným držadlem pro přenášení – to vše dělá z tohoto 
čtyřtaktního motoru tu nejchytřejší volbu.
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Snadné  
přenášení pro 

snadnou zábavu.
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 Chytrý kryt v šedé barvě a nejnovější 
grafi cké zpracování designu 
 Svůj jedinečný charakter podtrhují motory F4, F5 
a F6 velmi stylovým vzhledem, chytrými horními 
kryty v šedé barvě a grafi kou a stylem Yamaha 
nejnovější generace. Je to osvěžující design, který 
odráží hravost kompaktních přenosných motorů 
i radost a dobrodružství, které nabízejí. 

Řízení v rozsahu 180º s nastavením 
tuhosti a polohy plynu 
 Díky jednoduchému nastavení tuhosti řízení 
a možnosti zatáčet o plných 90º doleva nebo 
doprava, která usnadňuje ostré zatáčení 
a zajíždění do doku, je ovládání radost. Snadno 
lze také upravit citlivost plynu, takže když jste na 
vodě, můžete se spolehnout na skvělou stabilitu 
a ovládání i při vysokých rychlostech. 

 Třípolohový systém uskladnění zabraňuje 
úniku oleje 
 Při přenášení motoru do člunu a ze člunu – nebo 
při jeho uskladnění – je únik oleje tím posledním, 
co potřebujete. Jedinečný systém odvětrávání 
motoru Yamaha umožňuje uložit motor na přední 
nebo boční stranu, aniž by hrozil únik oleje na 
molo nebo palubu či do přihrádky na člunu nebo 
zavazadlového prostoru v autě. . 

 Snadné a pohodlné přenášení – na břehu 
nebo na palubu 
 Když chcete rychle vyrazit na vodu, snadné 
přenášení je důležité. Motory F4, F5 a F6 vynikají 
mezi přenosnými motory svým kompaktním 
tvarem a velkými pohodlnými držadly pro 
přenášení. Proto je snadné spustit tyto motory 
do vody – nebo je zvednout na velkou loď jako 
pomocný motor. 

 Tyto chytré stylové motory se vyznačují neuvěřitelně nízkou hmotností 
a snadnou manipulací, takže jejich přenášení z břehu na palubu vaší 
velké lodě bude hračka. Motory F4, F5 a F6 lze snadno uložit i používat 
a poskytují potřebný výkon, se kterým můžete bez obav vyrazit na vodu. 

 Jejich přenositelnost ještě vylepšují kompaktní rozměry, velká držadla 
a vestavěné palivové nádrže. Systém zapalování Yamaha CDI pak zajišťuje 
snadné spouštění. Nízká spotřeba paliva, jednoduché ovládání, nízká 
hlučnost a vibrace jsou standardem stejně jako spolehlivost značky Yamaha. 

 Rodinám, které chtějí rychle vyrazit na vodu, nebo majitelům jachty 
hledajícím praktického pomocníka, nabízejí motory F4, F5 a F6 
chytré řešení. 
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Naši lehcí 
profesionálové –  

nyní s vyšším  
výkonem. 
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 F8 / F9.9

 Design motoru nejnovější generace – 
a vyšší výkon 
 Tyto motory jsou velmi kompaktní a účinné a mají 
dvouválcovou konfi guraci s rozvodem SOHC 
(jeden vačkový hřídel v hlavě válců). Disponují 
navíc novým stylovým kompaktním horním krytem 
ve stylu nejnovější generace našich motorů. Nový 
model F8 se také vyznačuje delším zdvihem, který 
zvyšuje kapacitu motoru o 7,5 %, takže výsledkem 
je ještě vyšší výkon a točivý moment. 

 Opěrka pro praktické skladování 

Nejnovější modely se pyšní několika dalšími 
praktickými úpravami, díky nimž je skladování 
hračka. Díky speciální opěrce můžete motor 
skladovat ve svislé poloze nebo jej prostě položit 
zadní stranou na palubu či podlahu – a díky nové 
sklopné ovládací páce si můžete být jisti, že tyto 
motory zaberou méně drahocenného místa na 
palubě nebo doma. 

 Dokonalé a naprosto snadné přenášení 

Oba tyto motory jsou známé pro svou 
přenositelnost a pyšní se několika úpravami 
konstrukce, díky nimž je manipulace s nimi ještě 
praktičtější než kdykoli dříve. Větší a pohodlnější 
držadlo je nyní integrováno v držáku ovládací 
páky – a ovládací páka s upraveným designem 
se prakticky sklápí dozadu, což zaručuje ještě 
kompaktnější rozměry a značně usnadňuje 
skladování. 

 Zdokonalená ovládací páka a ovladače 

Pro ovládací páku a ovladače byl u těchto 
nejnovějších modelů použit ergonomický design. 
Ovládací páka má velmi praktickou délku a páka 
řazení je umístěna ideálně přímo na ovládací páce. 
To je zárukou snadného, jistého a pohodlného 
ovládání. Snadno sklopitelné uspořádání zajišťuje 
snadnější přenášení a skladování.

 Díky vyššímu výkonu se nemusíte vždy vláčet ke člunu s těžkým závěsným 
motorem, neboť lehké motory F8 a F9.9 jsou dokonale přenosné. Pomohou 
také pohodlná vestavěná držadla pro přenášení. 

 Vychutnejte si požitek z tichého chodu a neobyčejně úsporného provozu, 
nyní v kombinaci s ještě plynulejším a spolehlivějším výkonem. Elektronické 
zapalování Yamaha CDI zajišťuje spolehlivé spuštění motoru na první pokus 
a otočná plynová rukojeť a převodový systém Vpřed-Neutrál-Vzad snadné a 
bezpečné ovládání. 

 Jedná se o motory s mnoha schopnostmi, které se ideálně hodí pro používání 
v malých loďkách pro krátké rybářské nebo rodinné výpravy – nebo pokud 
používáte loď jako spolehlivého pracovního partnera. 
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Malý vzezřením,  
velký výkonem.
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 Nastavení tuhosti řízení 

Motory F20 a F15 se vyznačují snadnou 
ovladatelností a pohodlným řízením díky celé 
řadě funkcí – od vpředu umístěné páky řazení 
a systému nastavení tuhosti řízení jedinou 
páčkou až po usnadnění ručního spouštění. 
Vestavěné madlo na držáku ovládací páky 
a přídavné opěrky na zádi rovněž přispívají 
k pohodlné manipulaci a přenášení. 

 Systém pro plavbu v mělkých vodách 

 Se systémem pro plavbu v mělkých vodách od 
společnosti Yamaha si můžete bez obav užívat 
plavby poblíž pobřeží. Dostatečná ochrana 
lodního šroubu umožňuje připlout tak blízko 
břehu, jak potřebujete. A nezáleží na tom, zda 
se plavíte v kalné vodě jezera nebo na křišťálově 
čisté mělčině moře. 

 Vysoce výkonný alternátor 

Nikdy vás nenechají v nesnázích. Vysoce výkonný 
alternátor zajišťuje vždy dostatek energie pro 
spuštění motoru – dokonce i po dlouhodobém 
chodu na volnoběh, nebo pokud jste jeli při 
nízkých otáčkách a přitom používali více 
elektrických doplňků. 

 Systém PrimeStart™ 

Nastartujte svůj závěsný motor stejně snadno jako 
automobil – i zastudena. Unikátní systém Yamaha 
PrimeStart™ pro snadné startování se stará o 
spuštění motoru na první pokus, ať již použijete 
možnost elektrického nebo ručního spuštění. 

 Hledáte-li nejlepší kombinaci snadné obsluhy a vynikající ovladatelnosti, 
nemusíte hledat dál – modely F15 a F20 vám dokonale vyhoví. 

 Všestranné čtyřtaktní dvouválce kombinují výkon a citlivost a vždy se 
postarají o plynulou jízdu. Neobvykle nízká spotřeba paliva s minimálními 
emisemi také znamená, že jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

 Užijte si nadstandardního vybavení závěsného motoru Yamaha, které lze 
běžně nalézt pouze u velkých motorů – elektronicky řízené zapalování, 
speciální systém pro usnadnění ručního spouštění, vodou chlazené palivové 
čerpadlo a velký tlumič výfuku. To vše vytváří dokonalou kombinaci pro 
komerční, profesionální i rekreační využití. 
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Představujeme naše 
nejnovější přenosné 

motory. Lehké, odolné  
a spolehlivé.
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 Unikátní poměr výkonu a hmotnosti 

Tento dvouválcový 4ventilový motor nové 
generace je přibližně o 25 % lehčí a na takto lehce 
přenosnou jednotku přináší převratný výkon. 
Snadné spouštění a hladký chod zajišťuje systém 
vstřikování EFI bez akumulátoru a možnost volby 
elektrického, ručního nebo elektrického/ručního 
spouštění. .

Kompatibilita s digitálními síťovými 
přístroji Yamaha
Motory F20 a F25 se díky svým mnoha důmyslným 
prvkům vyznačují velmi snadnou ovladatelností a 
pohodlným řízením. Modely s dálkovým ovládáním 
jsou například plně kompatibilní s naším 
digitálním síťovým systémem, který nabízí celou 
řadu informací a také přesnější a pohodovější 
ovládání.

 Snadné spouštění, zabezpečení a 
funkce VTS 
Spouštění – i zastudena nebo po uskladnění – 
je tak snadné, jako nastartování automobilu. 
Kombinace našeho legendárního systému Yamaha 
PrimeStart™ a nového systému vstřikování EFI 
bez akumulátoru zajistí spuštění motoru na první 
pokus. Modely s ovládací pákou jsou standardně 
vybaveny funkcí nastavitelné rychlosti při 
rybolovu (VTS) a k tomu si můžete vybrat další 
praktické funkce, například náš bezpečnostní 
systém s imobilizérem Y-COP.

Moderní jednodílný vrchní kryt

U těchto chytrých motorů v našem nejnovějším 
designu s jednodílným krytem a stylovou grafi kou, 
které jistě ocení každý majitel, okamžitě snadno 
rozpoznáte značku Yamaha. V krytu je rovněž 
integrován důmyslně navržený sací vzduchový 
kanál s odtokem vody.

Tyto dvouválcové čtyřtaktní přenosné motory jsou skutečnými dříči s plynulým 
výkonem a úsporným provozem. Přidejte plyn na našem nejnovějším motoru 
F20 nebo osvědčeném F25 a okamžitě pocítíte účinek inovativních technologií 
Yamaha v praxi, které zajišťují parametry velkého motoru při výjimečně 
příznivém poměru výkonu a hmotnosti a mimořádné hospodárnosti.

Výbava zahrnuje praktické opěrky a držadla na přenášení, vstřikování EFI bez 
akumulátoru a plnou kompatibilitu s našimi digitálními síťovými přístroji.

Je mnoho důvodů, proč jsou tyto motory skvělou volbou. Například nastavení 
tuhosti řízení jednou páčkou, široké úchyty motoru, vysoce výkonné 
alternátory a další praktické funkce, jako je nastavitelná rychlost při rybolovu 
(u modelů s ovládací pákou) nebo náš exkluzivní bezpečnostní systém Y-COP. 
U modelu F25 je rovněž k dispozici systém nastavení trimu a náklonu v 
širokém rozsahu.

Některé popisované funkce nemusí platit pro všechny motory v této sérii. Obraťte se prosím na svého lokálního dealera.
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High-Thrust 
Workhorses
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FT8 / FT9.9 / FT25

Speciální převodové poměry pro větší 
tažnou sílu
Motory FT jsou navrženy tak, aby disponovaly 
větší tažnou silou a točivým momentem než 
běžné motory. Jejich speciální převodové 
poměry navíc pomáhají zabránit vzniku kavitace 
a prokluzování šroubu. V kombinaci s ostatními 
jedinečnými funkcemi poskytují ideální výkon 
člunům, které místo vysoké rychlosti vyžadují 
tažný výkon.

Systém nastavení trimu a náklonu v 
širokém rozsahu (FT25) 
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.

Konstrukce motoru nejnovější generace 
u FT9.9 a FT8
Nejnovější modely FT9.9 a FT8 představují 
kompaktní a elegantní řešení, velmi lehce je 
naložíte do běžného kombi a na lodi s nimi ještě 
uděláte parádu. Mezi další nové a důležité funkce 
patří jednoduchý transport a obsluha, zbývající 
podložka je k dispozici pro snadné ukládání ve 
svislé poloze - řazení je vyřešeno tradičně rukojetí 
ovládací páky, takže budete mít plavbu vždy pod 
kontrolou.

Lodní šrouby Dual-Thrust poskytují 
maximální záběr při jízdě vpřed i vzad 
Speciální lodní šrouby, kterými jsou modely FT
vybaveny, jsou nejen větší v průměru, ale mají 
také lopatky s plochým sklonem, které jsou 
navrženy tak, aby maximalizovaly tah při jízdě 
vpřed a při obrácení čerpání také při jízdě vzad. 
Díky tomu se lépe ovládají, což je užitečné 
především u těžších člunů.

Naši vysoce výkonní tahouni
Požadujete-li hrubou sílu a přesnou ovladatelnost, jsou naše motory FT tou 
správnou volbou. Tyto motory s vysokým tahem a točivým momentem jsou 
optimálním řešením pro plachetnice a rybářské či pracovní čluny. Stanovují 
vysoké standardy pro výkon s minimální hlučností a vibracemi a maximálně 
úsporným provozem.

Modely FT jsou vybaveny patentovanou lodní vrtulí Yamaha Dual-Thrust, 
která poskytuje plný tah při jízdě vpřed i vzad a usnadňuje tak manévrování 
u velkých člunů.

Elektronická řídicí jednotka CDI/TCI zajišťuje snadné spouštění a spolehlivost 
za jakýchkoliv podmínek a vysoce výkonné alternátory poskytují potřebný 
startovací výkon i po dlouhodobém provozu při nízkých otáčkách. Motory 
řady FT jsou opravdu silní tahouni, kteří vás nikdy nenechají v nesnázích.
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Ekologická plavba
dokonalost
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M12 / M18    M20 / M26 / M32        MX18            MS20

TGIC Polyester
powder coat paint

99 % pure
aluminum coating

Grit-blasted
steel surface

Výkonné lodní šrouby
Poskytuje dodatečný výkon k proplutí hustou 
vegetací. 

Hladký a tichý chod bez zahřívání
Mimořádně velká vinutí a komutátory odvádějí 
teplo a zajišťují tak chladnější provoz, vyšší 
výkonnost akumulátoru a delší životnost motoru, 
zatímco jedinečná soustava ložisek snižuje tření a 
zeslabuje hluk, který plaší ryby. Budete tak tiší, že 
neuslyší, jak se blížíte.

Digital Maximizer™
Motory Yamaha vybavené technologií Digital 
Maximizer™ poskytují až 5krát delší dobu provozu 
na jedno nabití akumulátoru. Tyto motory k 
rybolovu s nastavitelnými otáčkami vám umožní 
nastavit přesné otáčky a dosahují pouze přesně 
požadovaného výkonu, což pomáhá šetřit energii 
v akumulátoru na celý den rybolovu.

Pokročilá ochrana proti korozi
Pokročilá ochrana proti korozi: Spodní kryty 
jednotek řady MS jsou otryskány a následně 
potaženy vrstvou hliníku, aby se zabránilo oxidaci 
a rzi. Maximální ochranu následně poskytuje 
svrchní vrstva laku.

Stačí zapnout a vyrazit

Vítejte v inspirativním světě elektrických pohonů, 
kde se setkávají přívětivost k životnímu prostředí a 
radost z plavby. S elektrickým pohonem Yamaha se 
můžete vydat na vodu a naplno si užít svůj den zcela 
bezpečným, moderním a čistým způsobem.

Naše řada elektrických pohonů, od modelů do sladké 
vody po zcela nové modely do slané vody, se snadno 
ovládá a příjemně používá: bez možnosti úniku paliva 
eliminuje všechny významné emise škodlivin a zajišťuje 
stále velmi nízkou hladinu hluku. Navíc elektrické 
pohony Yamaha nabízejí úžasnou sadu funkcí, která 
je ideální pro malé čluny, což z nich jasnou volbu pro 
ekologicky zaměřené plavby.

Technické údaje Řada do sladké vody Řada do slané 
vody

M12 M18 M20 M26 M32 MX18 MS20

Připojte funkci Pákový zámek Pákový zámek
Uložení jednou 

rukou
Uložení jednou 

rukou
Uložení jednou 

rukou
Pákový zámek

Držák s rychloupín-
ací pákou

Řízení
Teleskopická 
ovládací páka

Teleskopická 
ovládací páka

Ovládací páka s 
možností náklonu/

prodloužení

Ovládací páka s 
možností náklonu/

prodloužení

Ovládací páka s 
možností náklonu/

prodloužení

Teleskopická 
ovládací páka

Teleskopická 
ovládací páka

Max. tah (kg) 13,6 18,2 20,4 25 31,8 18,2 20,4

Napětí 12 12 12 12 24 12 12

Rychlosti (VPŘED/VZAD) 5 VPŘED/3 VZAD 5 VPŘED/3 VZAD 5 VPŘED/3 VZAD Variabilní Variabilní Variabilní Variabilní

Digital Maximizer Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano

Délka hřídele 762 mm 914 mm 914 mm 914 mm 1067 mm 914 mm 914 mm

Měřič akumulátoru Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano

Max. proudový odběr 30 42 42 50 42 42 42
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Technické specifikace

Údaje o kW v tomto listu jsou založeny na standardu ICOMIA 28 měřeno na klikové hřídeli. ** volitelně pro modely MH, standardní pro modely E.

F2.5 F4 F5 F6 F8

Motor

Typ motoru 4taktní 4taktní 4taktní 4taktní 4taktní

Zdvihový objem 72 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 212 cm³

Počet válců/Konfigurace 1, OHV 1, OHV 1, OHV 1, OHV řadový dvouválec SOHC

Vrtání x zdvih 54,0mm x 31,5mm 62,0mm x 46,0mm 62,0mm x 46,0mm 62,0mm x 46,0mm 56,0mm x 43,0mm

Výkon hnací hřídele ve středním pásmu 1,8kW / 5,500 ot/min 2,9kW / 4,500 ot/min 3,7kW / 5,000 ot/min 4,4kW / 5,000 ot/min 5,9kW / 5,500 ot/min

Provozní rozsah plného plynu 5,250 - 5,750 rpm 4,000 - 5,000 rpm 4,500 - 5,500 rpm 4,500 - 5,500 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Systém mazání Rozstřik Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni

Systém přípravy směsi 1 karb. 1 karb. 1 karb. 1 karb. 1 karb.

Zapalování TCI CDI CDI CDI CDI

Systém startování Manuální Manuální Manuální Manuální Manuální

Převodový poměr 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Rozměry

Doporučená výška lodní příčky S:433mm L:560mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:431mm L:558mm

Hmotnost s pohonem F2.5BMHS: 17.0 kg, F2.5BMHL: 18.0 kg F4BMHS: 27.0 kg, F4BMHL: 28.0 kg F5AMHS: 27.0 kg, F5AMHL: 28.0 kg F6CMHS: 27.0 kg, F6CMHL: 28.0 kg F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg

Kapacita palivové nádrže 0,9 litru (vestavěná nádrž)
1,1 litru (vestavěná nádrž), možnost 
připojení přídavné nádrže

1,1 litru (vestavěná nádrž), možnost 
připojení přídavné nádrže

1,1 litru (vestavěná nádrž), možnost 
připojení přídavné nádrže

Samostatné,  12 litry

Objem olejové vany 0,35 litry 0,6 litry 0,6 litry 0,6 litry 0,8 litry

Dodatečné vlastnosti

Ovládání Páka Páka Páka Páka Páka

Metoda Trim & Tilt Manuální Manuální Manuální Manuální Manuální

Cívka / alternátor osvětlení - 12V - 6A *volitelné 12V - 6A *volitelné 12V - 6A *volitelné 12V - 6A s usměrňovačem/regulátor 

Imobilizér - - - - -

Lodní šroub Je součástí balení Je součástí balení Je součástí balení Je součástí balení Je součástí balení

Zpětný chod - - - - -

Plavba v mělkých vodách - Standardní Standardní Standardní Standardní

Digitální měřící přístroj (LCD barevné) - - - - -

Digitální měřící přístroj (kulatý, čtvercový) - - - - -

Variabilní RPM trollingu - - - - -

Dvojitý systém nabíjení baterie - - - - -

Systém posunu tlumičů (SDS) - - - - -

Poznámka
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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F9-9 F15 F20 F25

Motor

Typ motoru 4taktní 4taktní 4taktní 4taktní

Zdvihový objem 212 cm³ 362 cm³ 432 cm³ 432 cm³

Počet válců/Konfigurace Řadový dvouválec SOHC Řadový dvouválec SOHC Řadový dvouválec SOHC Řadový dvouválec SOHC

Vrtání x zdvih 56,0mm x 43,0mm 63,0mm x 58,1mm 65,0mm x 65,1mm 65,0mm x 65,1mm

Výkon hnací hřídele ve středním pásmu 7,3kW / 5,500 ot/min 11,0kW / 5,500 ot/min 14,7kW / 5,500 ot/min 18,4kW / 6,000 ot/min

Provozní rozsah plného plynu 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Systém mazání Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni

Systém přípravy směsi 1 karb. 1 karb. EFI EFI

Zapalování CDI CDI CDI CDI

Systém startování Manuální (MH), elektrické (E)
Elektrické (E, EH, EP), manuální (MH) s funkcí 
“Prime start”

Elektrické (E, WH, EP), manuální (MH) s funkcí 
“Prime start”

Elektrické (E, EH, EP), manuální (MH) s funkcí 
“Prime start”

Převodový poměr 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Rozměry

Doporučená výška lodní příčky S:431mm L:558mm S:438mm L:565mm S:429mm L:556mm S:424mm L:551mm

Hmotnost s pohonem
F9.9JMHS: 40.0 kg, F9.9JMHL: 41.0 kg, 
F9.9JES:42.0 kg F9.9JEL:43.0 kg

F15CMHS: 51.0 kg, F15CMHL: 53.0 kg, F15CES: 
52.0 kg, F15CEL: 54.0 kg, F15CEHL: 56.0 kg, 
F15CEPL: 60.0 kg

F20GMHS: 57.0 kg, F20GMHL: 59.0 kg, F20GES: 
56.0 kg, F20GEL: 58.0 kg, F20GWHL: 62.0 kg, 
F20GEPS: 61.0 kg F20GEPL: 63.0 kg

F25GMHS: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, F25GES: 
56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, F25GETL: 64.0 kg, 
F25GWHS: 60.0 kg, F25GWHL: 62.0 kg

Kapacita palivové nádrže Samostatné, 12 litry Samostatné, 25 litry Samostatné, 25 litry Samostatné, 25 litry

Objem olejové vany 0,8 litry 1,8 litry 1,1 litry 1,1 litry

Dodatečné vlastnosti

Ovládání Páka (MH), dálkové ovládání (E) Páka (MH, EH), dálkové ovládání (E, EP) Páka (MH, WH), dálkové ovládání (E, EP) Páka (MH, WH), dálkové ovládání (E, ET)

Metoda Trim & Tilt Manuální Power Tilt (EP), manualní (MH, EH, E) Power Tilt (EP), manualní (MH, E, WH) Power Tilt (EP), manualní (MH, EH, WH)

Cívka / alternátor osvětlení 12V - 6A s usměrňovačem/regulátor 12V - 10A s usměrňovačem/regulátor 12V - 16A 12V - 16A

Imobilizér - - Pouze za příplatek Pouze za příplatek

Lodní šroub Je součástí balení Je součástí balení Obsahuje (MH, WH), Volitelné (E, EP) Obsahuje (MH, WH), Volitelné (E, ET)

Zpětný chod - - - -

Plavba v mělkých vodách Standardní Standardní Standardní Standardní

Digitální měřící přístroj (LCD barevné) - - - -

Digitální měřící přístroj (kulatý, čtvercový) - - Volitelných Volitelných

Variabilní RPM trollingu - - S měřidly DN nebo rukojetí m-f S měřidly DN nebo rukojetí m-f

Dvojitý systém nabíjení baterie - - - -

Systém posunu tlumičů (SDS) - - - -

Poznámka
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

Údaje o kW v tomto listu jsou založeny na standardu ICOMIA 28 měřeno na klikové hřídeli. ** volitelně pro modely MH, standardní pro modely E.

FT8 FT9-9 FT25

Motor

Typ motoru 4taktní 4taktní 4taktní

Zdvihový objem 212 cm³ 498 cm³ 498 cc

Počet válců/Konfigurace Řadový dvouválec SOHC Řadový dvouválec SOHC Řadový dvouválec SOHC

Vrtání x zdvih 56,0Mm X 43,0mm 65,0Mm X 75,0mm 65.0 Mm X 75.0mm

Výkon hnací hřídele ve středním pásmu 7,3kw / 5,500 ot/min 18,4kw / 5,500 ot/min 18.4kw / 5,500 rpm

Provozní rozsah plného plynu 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Systém mazání Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni Zásoba oleje v klikové skříni

Systém přípravy směsi 1 karb. 1 karb. 1 karb.

Zapalování CDI CDI CDI

Systém startování Manuální (MH), Elektrické (E) Elektrický Elektrický

Převodový poměr 2.92 (38/13) 2.42 (29/12) 2.42 (29/12)

Rozměry

Doporučená výška lodní příčky L:552mm X:620mm L:536mm L:536mm

Hmotnost s pohonem
FT9.9LMHL: 45.0 kg, Ft9.9LMHX: 46.0 kg, 
FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 46.0 kg, 
FT9.9LEPL: 49.0 kg

FT25FETL: 92.0 kg FT25FETL: 92.0 kg

Kapacita palivové nádrže Samostatné, 12 Litry Samostatné, 25 Litry Samostatné, 25 Litry

Objem olejové vany 0,8 Litry 1,6 Litry 1,6 Litry

Dodatečné vlastnosti

Ovládání Páka (MH, EH), Dálkové ovládání (E, Ep) Dálkové ovládání Dálkové ovládán

Metoda Trim & Tilt Power Tilt (EP), Manualní (MH, EH, E) Elektrické trimování a náklon Power Tilt (EP), manualní (MH, EH, + WH)

Cívka / alternátor osvětlení 12V - 6A *Volitelné   ** 12V - 14A 12V - 14A

Imobilizér - - -

Lodní šroub Je součástí balení Je součástí balení Je součástí balení

Zpětný chod - - -

Plavba v mělkých vodách Standardní Standardní Standardní

Digitální měřící přístroj (LCD barevné) - - -

Digitální měřící přístroj (kulatý, čtvercový) - - -

Variabilní RPM trollingu - - -

Dvojitý systém nabíjení baterie - - -

Systém posunu tlumičů (SDS) - - -

Poznámka
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. Konec konců, 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.cz/yamalube

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.cz/services

19-122_YAM_32_Outboards_Portables2020-CZ-CZ.indd   25 28-01-2020   16:55



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 vyrobené  
tak, aby dokonale fungovaly a dlouho 
vydržely. Přesně tak jak od výrobků  
Yamaha očekáváte.

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/services
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Klasický zámek pro závěsný motor

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

Bezpečnostní zámek na 
montážní šrouby
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. Se dvěma bezpečnostními klíči, 
ke kterým nelze vyrobit duplikáty. V 
nabídce dvě verze: Certifi kace SSF a
certifi kace SCM.

Bezpečnostní zámek pro otočné 
závěsné motory
Pro závěsné motory s otočným závěsem, 
ochrana proti odvrtání. Tlumiče 
hluku pro redukci vibrací. Se dvěma 
bezpečnostními klíči, ke kterým nelze 
vyrobit duplikáty. V nabídce dvě verze: 
Certifi kace SSF a certifi kace SCM.

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

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

Návleky na nárazníky

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

Nafukovací záchranná vesta 
Yamaha 165N
Nosnost: Jmenovitý vztlak 150 N, 
skutečný vztlak 165 N (bombička 33 g 
CO2). Ergonomický tvar: Krátký hrudní 
díl a projmuté boční díly. Kruhový krční 
otvor pro větší komfort. Trvanlivá a 
fl exibilní vnější skořepina s refl exními 
prvky. Viditelnost nafouknuté vesty: 
Žlutá vzduchová komora + 300 cm2, 
retrorefl exní pásky. Zadní pásek:
40mm polypropylen: zajišťuje perfektní 
usazení po nafouknutí. 
CE EN ISO 12402-3 12401

Náhradní souprava pro 
záchrannou vestu
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 CO2 (hmotnost 
plynu 33 g), hydrostatický uvolňovací 
mechanismus a otvírač.

Upínací popruhy Yamaha

Sada obsahuje dva popruhy 
25 mm × 1,8 m s nosností 540 kg.
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Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz

www.yamaha-motor.eu/cz Sleduj nás tady:

Autorizovaný dealer Yamaha

Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. Fotografi emohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotografi í není 

zamýšlena jako doporučení stylu používáníčlunus ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte 
místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučenéosobnízáchranné prostředky a 

bezpečnostní vybavení. YAM je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Motor Europe NV.
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