2020 Motores de Transmissão Elétrica
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NAVEGAÇÃO
ECOLÓGICA
PERFEITA
Bem-vindo ao mundo inspirador dos motores de transmissão elétrica, onde o
respeito pelo ambiente e a alegria da navegação se unem. Com um motores
de transmissão elétrica da Yamaha, pode aventurar-se na água e aproveitar ao
máximo o seu dia de forma completamente segura, moderna e limpa.
Desde a nossa série para água doce aos novos modelos para água salgada,
a nossa gama de motores de transmissão elétrica é fácil de manobrar
e confortável de utilizar: com zero fugas de combustível, evita todas as
emissões de poluentes signiﬁcativas e mantém um nível de ruído sempre
extremamente baixo. Além disso, os motores de transmissão elétrica da
Yamaha oferecem um conjunto fantástico de caraterísticas ideais para barcos
pequenos, sendo a escolha incontornável para quem anda de barco e se
preocupa com o ambiente.
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LIMPO
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Série para água doce

Série para água salgada

Quando leva a sua mão ao motor de popa para
o utilizar, está a assumir o comando. Precisa de
respostas imediatas, controlo fácil, robustez ﬁrme
e um motor ﬁável no qual possa conﬁar durante
muitos anos. Por outras palavras, precisa de um
produto Yamaha.

A água salgada é implacável se o seu equipamento
não estiver à altura da tarefa. Conhecemos muito bem
a água salgada e os nossos motores da série MS foram
concebidos especiﬁcamente para estarem sempre
dentro dela. São o resultado de muitas tecnologias
combinadas com uma potência inexorável e um
design concebido especiﬁcamente para impedir a
corrosão pela água salgada antes de esta começar.
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SILENCIOSO
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M12 / M18
Um motores de transmissão elétrica da Yamaha oferece a propulsão
mais prática e amiga do ambiente para um barco pequeno - e a
potência é uma verdadeira surpresa.
Com um funcionamento incrivelmente simples e silencioso, estas
unidades compactas de 12 Volts possuem suportes ajustáveis de
montagem rápida e fácil que permitem começar a diversão num
instante. São muito fáceis de controlar com a cana de leme bem
posicionada e o punho confortável.

M12 / M18

São também resistentes, com motores de ímanes permanentes, caixas
e revestimentos resistentes aos elementos e veios de transmissão em
material compósito especial que não dobra, não quebra, nem sofre
corrosão, com uma utilização normal. Uma hélice potente maximiza a
propulsão e resiste às algas e outros detritos existentes na água.

Veio de material compósito
indestrutível
Os nossos veios em material compósito
extremamente resistente são mais
fortes do que o aço e virtualmente
indestrutíveis. Quando sujeitos a
impactos, dobram e voltam à forma
original. Não se amolgam, não quebram,
não enferrujam e não sofrem corrosão.
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Potência suave, fresca e silenciosa

Hélice potente

As bobinas e os comutadores de grande
largura dissipam o calor, o que resulta
num funcionamento com melhor
refrigeração, maior duração da energia
da bateria e uma maior vida útil do
motor, enquanto o sistema de rolamento
exclusivo reduz a fricção para reduzir os
ruídos que possam espantar os peixes.
Será tão silencioso que os peixes não o
ouvirão a chegar.

Oferece potência adicional para passar
por vegetação pesada.

Um pequeno parceiro potente e
resistente
Além do veio em material compósito
praticamente indestrutível, os pequenos
e excecionais motores fora de borda
M12 e M18 são resistentes em todos
os sentidos, desde o resiliente motor
de 12 Volts com ímanes permanentes e
da hélice potente e resistente às algas,
até à estrutura exterior resistente aos
elementos. Resumindo, vão consigo para
qualquer sítio. Sem complicações.
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POTÊNCIA
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M20 / M26 / M32

M20 / M26 / M32

Pode colocar o seu Yamaha na água com uma libertação
simples acionada com o polegar. Para recolher e guardar,
basta uma mão. Entre as duas ações, tirará mais partido de um
motor de popa do que alguma vez imaginou que seria possível,
com um arsenal de funcionalidades que lhe permitem ter um
controlo total.

Recolha com apenas uma mão
Basta puxar o motor para o recolher
e colocá-lo em qualquer uma das dez
posições com um sistema de desbloqueio
fácil de utilizar com o polegar.
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Ajustador de profundidade com
cames de bloqueio rápido
Altere as profundidades de forma simples
e segura e depois bloqueie ﬁrmemente o
M26-M20-M32.

Controlo manual de rodar
Beneﬁcie de um nível superior de
versatilidade com a cana de leme
inclinável/extensível. Ao permitir
inclinações até 45° e extensões até 15 cm,
é fácil de ajustar para qualquer situação
ou estilo de pesca. Todos os modelos
possuem também um punho ergonómico
confortável.

Controlo de tensão da direção
versátil
Um anel inovador por cima do suporte
do motor facilita o ajuste da tensão
de direção para o nível que desejar.
Mantenha-o solto para virar sem esforço
ou aperte-o para prender mais o motor
e sentir uma sensação de direção “mais
presa”, ou para obter estabilidade
quando guardar o motor.
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FÁCIL
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MX18

MX18

Os motores de transmissão elétrica da Yamaha são conhecidos
a nível mundial por serem os motores de transmissão elétrica
de popa mais duradouros, mais ﬁáveis e mais resilientes na
água. E o modelo MX leva esse legado para um novo nível com
o Digital Maximizer™: para ajudar o motor a funcionar durante
até cinco vezes mais tempo com uma carga.

Suporte com bloqueio da alavanca

Cana de leme telescópica

Digital Maximizer™

Medidor de bateria Push-to-Test

Este robusto suporte de 10 posições
inclui um bloqueio de alavanca de
libertação rápida e um material
compósito reforçado que resiste à ﬂexão,
à deformação e aos raios UV.

Manobre o seu motor de forma fácil,
confortável e intuitiva com a cana de
leme telescópica de 15 cm.

Os motores Yamaha equipados com
o Digital Maximizer™ proporcionam
tempos de funcionamento até 5 vezes
mais longos com uma carga de bateria.
Estes motores de trolling com velocidade
variável permitem selecionar a velocidade
exata e produzem apenas a potência
necessária, ajudando a conservar a
bateria para um dia inteiro de pesca.

Basta premir um botão na cabeça deste
motor de trolling para ver imediatamente
o estado da bateria e saber quanta
autonomia resta.
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DURADOURO
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MS20 - Série para água salgada
Construído com um design intuitivo e fácil de utilizar, este
modelo MS20 oferece 20,4 kg de potência e manobrabilidade
precisa. Com o poder de poupança de bateria do Digital
Maximizer e a melhor proteção de sempre contra a corrosão, o
MS20 signiﬁca que os peixes não terão onde se esconder.

MS20

O

TGIC Polyester
powder coat paint
99 % pure
aluminum coating
Grit-blasted
steel surface

Suporte com bloqueio da alavanca

Eletrónica totalmente encapsulada

Digital Maximizer™

Este robusto suporte de 10 posições
inclui um bloqueio de alavanca de
libertação rápida e um material
compósito reforçado que resiste à ﬂexão,
à deformação e aos raios UV.

Os circuitos e as placas de controlo
da série MS estão protegidos por
uma camada de uretano próprio para
aplicações náuticas. E todas as ligações
elétricas estão seladas com tubos
termo-retráteis estanques para impedir
a entrada de água, aconteça o que
acontecer.

Os motores Yamaha equipados com
o Digital Maximizer™ proporcionam
tempos de funcionamento até 5 vezes
mais longos com uma carga de bateria.
Estes motores de trolling com velocidade
variável permitem selecionar a velocidade
exata e produzem apenas a potência
necessária, ajudando a conservar a
bateria para um dia inteiro de pesca.
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Proteção avançada contra a
corrosão
Proteção avançada contra a corrosão: As
peças exteriores inferiores da série MS
são tratadas com jato de areia grossa e
depois revestidas a alumínio para evitar
a oxidação e a ferrugem. Em seguida, é
aplicada a proteção ﬁnal que consiste
numa pintura eletrostática a pó.
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Especificações
Série para água doce

Funcionalidade de montagem

Controlo

Propulsão máx. (kg)

Tensão

Velocidades (em frente/à ré)

Digital Maximizer

Comprimento do veio

Medidor de bateria

Consumo máx. de corrente

Série para
água salgada

M12

M18

M20

M26

M32

MX18

MS20

Bloqueio da
alavanca

Bloqueio da
alavanca

Recolha com apenas
uma mão

Recolha com apenas
uma mão

Recolha com apenas
uma mão

Bloqueio da
alavanca

Suporte com
bloqueio da alavanca

Cana de leme
telescópica

Cana de leme
telescópica

Cana de leme
telescópica

Cana de leme
telescópica

13,6

18,2

20,4

25

31,8

18,2

20,4

12

12

12

12

24

12

12

5 em frente/3 à ré

5 em frente/3 à ré

5 em frente/3 à ré

Variável

Variável

Variável

Variável

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

762 mm

914 mm

914 mm

914 mm

1067 mm

914 mm

914 mm

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

30

42

42

50

42

42

42

Cana de leme
Cana de leme
Cana de leme
inclinável/extensível inclinável/extensível inclinável/extensível

Algumas características apresentadas podem não se aplicar a todos os motores. Consulte o seu concessionário local.
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www.yamaha-motor.pt

siga-nos em:

Concessionário

YAMAHA MOTOR EUROPE NV
Sucursal em Portugal
Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Amadora
Portugal
Telefone: 214 722 100
infomarine@yamaha-motor.pt

Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio. As fotograﬁas podem mostrar barcos conduzidos por proﬁssionais e a sua publicação não implica
nem pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de
condução apropriado. Respeite sempre os regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete
salva-vidas pessoal e todo o restante equipamento de segurança recomendado.
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