
V8 XTO OFFSHORE





Extreme prestaties op een geheel nieuw niveau.

Yamaha presenteert een model die zijn 
weerga niet kent. Een buitenboordmotor die 
een ongekend vermogen, koppel en snelheid 
moeiteloos combineert met geavanceerde 
technologie en ultieme prestaties. Extreem 
zelfs. De gespierde nieuwe vorm en dynamische 
uitstraling brengen onmiskenbaar tot uiting dat

het hier gaat om een XTO Offshore van de 
volgende generatie. Ongelooflijke concepten en 
technologieën van een voorloper in de watersport 
die erop wachten om los te mogen barsten. De 
XTO betekent een ware revolutie voor eigenaren 
van grotere boten en RIB’s.

Het is een spannend en ongelooflijk verhaal en 
te lang om in deze paar onderwerpen volledig te 
vertellen. Ontdek daarom nu de echte Extreme in 
detail op www.yamaha-marine.nl.
Voor meer informatie over de XTO Offshore kunt 
u tevens terecht bij de officiële Yamaha Marine 
dealer.









VERMOGEN
De revolutionaire Yamaha XTO is niet de buiten- 
boordmotor zoals wij die nu kennen. Dit model 
biedt qua vermogen en besturing nu voor het 
eerst een naadloos geïntegreerde totale oplossing 
die ideaal is voor de grotere, zwaardere offshore 
boten en RIB’s. De letters XTO staan voor Xtreme 
Thrust Output ofwel ‘extreme stuwkracht’, en de 
ongelooflijke V8

motor met een cilinderinhoud van 5,6 liter doet 
zijn naam eer aan qua vermogen, koppel en 
allround prestaties. De Yamaha V8 XTO Offshore 
levert Extreme prestaties van een niveau die 
geen enkele buitenboordmotor ooit eerder heeft 
kunnen bereiken. De speciale XTO OS propellers 
zijn dusdanig ontworpen om deze extreme 
vermogensbehoefte aan te kunnen en om een

maximale stuwkracht te produceren. De naven en 
bladen zijn daarom groter, robuuster en sterker 
en gemaakt van duplex roestvrijstaal voor extra 
corrosiebestendigheid.
Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, 
zijn zij uitgerust met ons unieke Shift Dampener 
Systeem (SDS™) voor ultrasoepel en geluidloos 
schakelen.





Het hart van dit vlaggenschip herbergt de 
nieuwste technologie van Yamaha, dit op een 
ongekend extreem niveau. Zodra de bestuurder 
het indrukwekkende koppel en vermogen heeft 
ervaren, zal de overweldigende snelheid de 
volgende openbaring zijn, met deze vloeiende, 
stille, superefficiënte motor.
Onder alle omstandigheden is natuurlijk een 
constante en superieure verbrandingsefficiëntie

vereist om deze ongelooflijke prestaties te 
kunnen leveren. De XTO beschikt over innovatieve 
kenmerken, zoals directe brandstofinspuiting met 
vijf pompen en een uniek in-bank uitlaatsysteem
- die alle in volledige harmonie werken met 
geavanceerde technologieën zoals VCT 
(variabele nokkenastiming) en DOHC (dubbele 
bovenliggende nokkenassen). Maar is er nog meer?

Ja! Bijvoorbeeld de oliepomp met dubbele 
kamer, de tweetraps waterpomp, viervoudige 
thermostaten en gekoelde uitlaten en een 
dynamo met extreem hoog laadvermogen.
U ziet het: uw vaarplezier stijgt met de nieuwe 
Yamaha V8 XTO Offshore tot ongekende hoogte.

STUWKRACHT





BESTURING
Qua performance is een enorme stap voorwaarts 
gezet. Vermogen en besturing zijn naadloos
geïntegreerd. Deze functioneren samen met 
ons unieke Helm Master® systeem voor het 
manoeuvreren, en is tevens uitgerust met de
nieuwe Set Point™ functie en het CL7 touchscreen. 
In feite is een grote boot of RIB nu gemakkelijker 
te hanteren dan ooit tevoren, omdat de XTO over

een scala aan technologische functies beschikt die 
de bestuurder het een stuk eenvoudiger maken: 
een volledig geïntegreerd elektronisch Steer-
by-Wire systeem (als eerste in de industrie) en 
een extra grote stuurhoek, evenals een nieuwe 
hydrodynamische vorm van het staartstuk.
Dit alles gecombineerd biedt u een ongekende 
precisie en controle, of u nu aanmeert of op volle 
snelheid vaart.

En er is nog meer!
Onze revolutionaire uitlaatsysteem geeft ook een 
enorm krachtige impuls bij het achteruit varen 
(circa 300% meer dan bij de F350 bijvoorbeeld).





BETROUWBAARHEID
Er mag aan kwaliteit en betrouwbaarheid niet 
worden ingeboet wanneer op een dergelijk 
extreem niveau vermogen moet worden 
gepresteerd. Daarom is elk onderdeel technisch 
doorontwikkeld en extreem robuust ontworpen. 
In feite specificeren wij voor XTO dat alle 
onderdelen niet alleen moeten voldoen aan 
Yamaha’s strenge duurzaamheidsnormen, maar 
deze ook nog eens met een factor twee moeten 
overtreffen!

De nadruk ligt op duurzaamheid en een lange 
levensduur. Dat geldt voor de massieve krukas tot 
de heavy duty tandwielen, maar ook voor de 
propeller-as met extra grote diameter tot het 
ontwerp van het staartstuk. Viervoudige 
waterkoelingsinlaten en tweetraps water- en 
oliepompen garanderen de koeling en smering, 
terwijl onderhoud ook eenvoudig is, met 
gemakkelijk toegankelijke motorkappen en de 
mogelijkheid

om op het water motor- en staartstukolie te 
verversen. Dit alles wordt ondersteund door 
Yamaha’s beproefde vijfvoudige corrosie- werende 
laksysteem - en haar wereldwijde reputatie.

Dit is échte betrouwbaarheid - tot in het extreme!



VIERTAKTMOTOR MET DIRECTE INSPUITING
Optimale brandstofefficiëntie

KOELSYSTEEM VAN DE VOLGENDE GENERATIE
Betrouwbaar ontwerp met viervoudige inlaat

ELEKTRONISCH STEER-BY-WIRE STUURSYSTEEM
Superieure precisie en besturing

GEÏNTEGREERD ELEKTRONISCH STUURSYSTEEM
Vloeiend systeem zonder hydrauliek

BREDE STUURHOEKINSTELLING
Gemakkelijk manoeuvreren en besturen

STUWKRACHT VERHOGEND UITLAATSYSTEEM
300% toename van stuwkracht bij achteruit varen

NIEUWE THRUST XTO OS PROPELLERS
Ideaal voor zware boten en snelle RIB’s

DYNAMO MET EXTREEM HOGE OUTPUT
Capaciteit voor alle apparatuur aan boord

NIEUW ONTWERP VAN STAARTSTUK
Meer snelheid en beter manoeuvreren

VERNIEUWD HELM MASTER® SYSTEEM
Ontspannen en precies manoeuvreren

VOORZIENING VOOR OLIE VERVERSEN OP HET WATER
Gemakkelijk onderhoud van motor

VIJFVOUDIGE CORROSIE-WEREND LAKSYSTEEM
Yamaha’s garantie voor een lange levensduur

TWEETRAPS OLIE- EN WATERPOMPEN
Optimale koeling, smering en hoge betrouwbaarheid

AAN VOORZIJDE TE OPENEN VIERDELIGE MOTORKAP
Gemakkelijk en comfortabel toegankelijk

DYNAMISCHE VORM EN KLEUREN
Yamaha Grey of Pearlescent White



Cutting-edge technologie. Dynamisch design.
Ultra-high performance.

TECHNOLOGIE







Motor XF425

Type motor 4-takt

Cilinderinhoud 5.559 cc

Aantal cilinders/ configuratie V8 (60°), 32-valve, DOHC met VCT

Boring x slag 96,0 x 96,0

Max. propeller as vermogen 316,9 kW/ 5.500 rpm

Max. toerenbereik 5.000 - 6.000 rpm 

Smeersysteem Wet sump

Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Electrisch 

Overbrengverhouding 1,79 (25/14)

Afmetingen

Aanbevolen spiegelhoogte X: 640 mm , U: 767 mm, E: 894 mm 

Drooggewicht inclusief propeller X: 442 kg, U: 453 kg, E: 463 kg

Inhoud brandstoftank -

Inhoud olietank 7,8 liter

Motorophanging

Volledige tilthoek 77 graden

Besturing Elektrisch

Aanvullende kenmerken

Bediening Drive by Wire (DBW)

Trim & Tilt systeem Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Dynamo / vermogen 12V-90A met gelijkrichter/regelaar

Tilt limiter Standaard

Startbeveiliging (Y-COP) Optioneel

Propeller Optioneel

Modellen met linksom daaiende propeller Beschikbaar op X, U en E

Ondiepwaterstand Standaard

Digitaal netwerkinstrumenten (CL7) Optioneel

Shift Dampener Systeem Standaard XTO SO propellers

Dubbel acculaadsysteem Optioneel



SPECS
Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  

Op de foto’s van deze brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven die worden bestuurd door professionals.  
Deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik.

Neem altijd de plaatselijke regelgeving in acht. Draag op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest.



YAMAHA MOTOR EUROPE, BRANCHE NEDERLAND
Postbus 75033

1117 ZN  Schiphol

www.yamaha-marine.nl


