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SEGURO
Em todo o mundo as pessoas que gostam 
de água escolhem a suave, silenciosa e fiável 
potência Yamaha para os ajudar a tirar o 
máximo partido de cada momento de alegria.
 
Porquê? Porque nenhum outro motor 
ganhou a sua confiança tão integralmente 
nem tem tanta experiência por detrás do 
seu nome. Ou não tem a habilidade de 

proporcionar a performance de forma tão 
perfeitamente sintonizada com a forma 
que cada pessoa tem para usufruir da 
água. Embarcações grandes. Embarcações 
pequenas. Embarcações rápidas. 

Embarcações de passeio mais lentos. Para 
pessoas que simplesmente adoraram a 
sensação de estar na água. Para amigos  

e familiares que vão para a água juntos.  
Para os entusiastas dos desportos náuticos 
que querem desafios.
 
Seja qual for a sua maneira individual de 
usufruir da água, todos eles confiam na 
Yamaha como o seu parceiro perfeito –  
para lhes proporcionar performance e a  
mais recente fiabilidade do mercado.

19-122_YAM_32_Outboards_Portables2020-PT-PT.indd   3 24-12-2019   10:48



 

A ciência da inovação
Um fator chave na criação da distinção 
da Yamaha é a nossa dedicação à 
inovação técnica. Somos pioneiros em 
muitos desenvolvimentos inovadores de 
engenharia, de esquemas revolucionários 
de motores a engenhosos sistemas de 
admissão e escape, e demos ao mundo a 
primeira gama de motores fora de borda de 
4 tempos limpos, económicos e fiáveis.

Tecnologia prática e fiável
Um arranque fácil, potência suave e total 
fiabilidade são apenas alguns dos atributos 
que deram reconhecimento mundial 
aos nossos motores mais pequenos. 
Estes motores portáteis dispõem da 
tecnologia mais recente e funcionalidades 
verdadeiramente práticas, mas a enfâse 
está em facilitar a vida e o divertimento, de 
quem adora explorar zonas aquáticas em 
pequenos barcos, ou para quem uma fonte 
de potência portátil e fiável é simplesmente 
um bem essencial diário.

Opções sem qualquer 
compromisso
O nosso trabalho pioneiro em tecnologias 
de combustão ecológica define novos 
padrões sem comprometer a potência e 
a performance. Os nossos motores fora 
de borda são agora mais rápidos, mais 
silenciosos e mais económicos do que 
nunca, e apenas a Yamaha disponibiliza 
assim tantas opções. Do portátil F2.5 ao 
potente XTO F425.

Diferença  
Yamaha.
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Direção de 180°/360°

 
O ângulo de direção de 180°/360° destes 
motores proporcionam ao condutor um controlo 
e manobrabilidade excecionais para as curvas 
apertadas e a atracagem.

Sistema de arranque manual  
fácil e leve

Ajuda a simplificar o arranque em modelos com 
sistema de arranque manual, reduzindo a força 
física necessária para o efeito. Menor esforço, 
maior conveniência.

Injeção eletrónica de  
combustível

Todos os modelos Yamaha a partir dos 25 hp 
estão equipados com injeção eletrónica de 
combustível (EFI). Este é o nosso sistema inovador 
e tecnicamente avançado que fornece combustível 
com um volume e tempo precisos de forma a 
otimizar a combustão. Isto permite obter uma 
elevada performance, um arranque fácil e uma 
economia de combustível superior.

Painel de instrumentos a cores  
6YC

Ecrã TFT a cores de 4,3” com regulação de 
iluminação, filtro de baixa reflexão e modo noturno 
antiofuscante. Capacidade de dois protocolos com 
botões fáceis de utilizar para a seleção de leituras 
de várias funções, incluindo avisos e informações de 
controlo do sistema do barco.

6YC

PrimeStart™

Consiga um arranque a frio tal como no seu 
carro, simplesmente rodando a chave! Exclusivo 
da Yamaha, a tecnologia PrimeStart™ elimina a 
necessidade de um botão de ar convencional. De 
série no F15 e superiores.

Proteção anticorrosão YDC-30

Esta liga de alumínio especialmente desenvolvida 
é utilizada em grande parte das peças exteriores 
dos motores fora de borda da Yamaha. Graças a 
muitos anos de investigação e testes, oferece a 
máxima proteção contra a corrosão no exigente 
ambiente marítimo.

Imobilizador por controlo remoto 
Y-COP

Com o transmissor remoto com botão, o Y–COP 
(Sistema de proteção antirroubo Yamaha) é um 
sistema exclusivo que imobiliza o motor. Ou 
seja, tal como acontece com o seu automóvel, o 
arranque é controlado por si. Opcional no F25 e 
superiores.

Painel de instrumentos 6Y8

O condutor do barco recebe informações 
completas sobre o motor através da rede digital. 
Além disso, os ecrãs programáveis são claros, 
informativos e de leitura extremamente fácil.

6Y8
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Diferença  
Yamaha.

Armazenamento em posição  
vertical

As almofadas de amortecimento integradas na 
carenagem inferior aumentam a conveniência  
de arrumação ao permitir o posicionamento do 
motor sobre a respetiva parte traseira.

Navegação em águas pouco 
profundas

Esta funcionalidade de série (no F4 e superiores), 
é uma verdadeira ajuda ao efetuar manobras a 
baixas velocidades em águas pouco profundas. 
Diminui também o risco de danificar a hélice ou  
de ficar preso no chão.

Alavanca das mudanças frontal
Em modelos aplicáveis, a alavanca  
das mudanças está convenientemente 

situada na frente do motor, facilitando o  
acesso e tornando a respetiva utilização  
mais confortável.

Depósito de combustível 
incorporado

O depósito de combustível está integrado no 
interior da carenagem, eliminando a necessidade 
de um depósito e tubo de combustível em 
separado. Isto permite, obviamente, poupar 
espaço no interior do barc.

Controlo do ajuste variável

Esta útil função, incluída de série na maioria dos 
modelos EFI, disponibiliza um controlo preciso 
da rotação do motor a baixa velocidade para um 
ajuste sem complicações. O ajuste realiza-se em 
incrementos de 50 rpm, através de um botão no 
tacómetro.

Punho com manípulo multifunções
 

Disponível do F25 ao F115, este manípulo forte 
proporciona um novo nível de conforto e controlo, 
com tudo o que é necessário convenientemente 
à mão, incluindo os controlos de aceleração e 
fricção, alavanca de mudanças, PTT (Power Trim 
&amp; Tilt), chave/interruptor de paragem e 
muito mais!!

Sistema de lavagem com água  
doce

Sem necessidade de ligar o motor, basta ligar  
uma mangueira ao conector montado à frente  
para limpar o sal e a sujidade das entradas de  
água. Como resultado, reduz a corrosão e  
aumenta a vida útil do motor. F8 e superiores.

Alimentação de combustível  
de 2 vias

Esta característica útil aumenta a conveniência, pois 
permite optar entre a utilização do depósito de 
combustível integrado, para pequenos passeios, ou 
um depósito de combustível separado, para viagens 
mais longas.
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Hélice de duplo impulso
 

Uma hélice de baixa inclinação e grande diâmetro, 
concebida para maximizar o impulso nas 
mudanças de marcha avante e que, através do 
redirecionamento do fluxo de escape, melhora 
ainda a manobrabilidade e a potência de reboque, 
especialmente em barcos mais pesados.

Arrumação em 3 posições isenta  
de fugas

O sistema isento de fugas exclusivo da Yamaha 
proporciona grande conveniência ao permitir a 
arrumação do motor em 3 posições diferentes,  
sem o risco de fugas de combustível ou de óleo.
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Basta pegar  
e navegar -  

potência portátil!
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F
2

.5

F2.5

Novo aspeto e nova eficiência da 
combustão
Ocultas sob a carenagem redonda inteligente, 
com capacidade de arrumação de três posições 
(em cada lado ou na dianteira), encontra-se uma 
grande variedade de novas tecnologias que 
fazem o F2.5 funcionar com mais suavidade e 
fiabilidade. A excelente eficiência da combustão 
faz deste impressionante modelo um motor 
silencioso e económico, com um nível muito 
baixo de emissões de escape.

Depósito de combustível transparente 
incorporado
É sempre bom saber que quando planear uma 
viagem terá espaço para todo o equipamento 
necessário. Para que possa usufruir de mais 
espaço no seu barco, o F2.5 tem um depósito 
de combustível incorporado, eliminando a 
necessidade de um separado no piso. Além 
disso, o depósito tem um design transparente 
especial que lhe permite poder verificar o nível 
de combustível a qualquer momento.

Direcção de 360° para mudanças 
instantâneas do sentido de marcha
A primeira vez que colocar o F2.5 na água 
perceberá rapidamente a sua agilidade. A direção 
de 360° completa oferece uma manobrabilidade 
excecional, o que também significa que a marcha 
à ré de plena propulsão está sempre disponível 
sem ter de mudar a engrenagem. Além disso, 
a pega de transporte traseira de grandes 
dimensões é bastante prática em situações de 
marcha à ré.

Controlos de acelerador e mudanças 
intuitivos e práticos
Normalmente, a alavanca de tamanho normal 
está disponível apenas em motores maiores, mas 
a capacidade de engrenar mudanças de forma 
tão fácil e precisa é uma verdadeira vantagem 
no F2.5. De facto, o posicionamento conveniente 
dos principais controlos, em combinação com 
a precisão e facilidade de utilização do sistema 
da direção de 360°, ajuda-o a obter um controlo 
avançado na ponta dos seus dedos.

O F2.5 impressionantemente compacto é a forma ideal de passear e passar  
bons momentos na água, transformando as mais pequenas viagens de barco  
em aventuras agradáveis.

Este popular motor portátil, com a sua forma elegante, é ecológico e silencioso, 
além de dispor de uma variedade de características intuitivas. Está repleto 
de tecnologias pioneiras da Yamaha e proporciona uma excelente força de 
propulsão, além de dispor de bastante potência e capacidade de condução 
e manobrabilidade soberbas. É também o motor auxiliar ideal para os 
proprietários de barcos de maiores dimensões.

As várias posições de arrumação disponíveis, o depósito de combustível 
transparente prático, os controlos intuitivos, simples e de fácil alcance e  
ainda uma pega de transporte grande e confortável fazem deste motor a  
4 tempos a escolha mais inteligente de todas.

19-122_YAM_32_Outboards_Portables2020-PT-PT.indd   9 24-12-2019   10:48



 

Fácil de transportar  
- e tão fácil de 

desfrutar.
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 Capot cinzento elegante e os mais 
recentes gráfi cos de design 
 De forma a condizer com o seu caráter exclusivo, 
os F4, F5 e F6 apresentam um visual atraente, 
com os seus capot cinzentos elegantes e os 
gráfi cos e estilo Yamaha de última geração. 
Dispõem de um design inovador que refl ete o 
objetivo recreativo destes motores compactos e 
portáteis, assim como a diversão e aventura que 
proporcionam.

 Direção de 180° com ajuste de fricção e 
acelerador 
 A condução é divertida, graças ao simples ajuste 
de controlo de fricção da direção e à capacidade 
de a rodar 90° para a esquerda ou para a direita, 
o que facilita a realização de curvas apertadas 
e a atracagem. O trim do acelerador também 
é fácil de ajustar, para que possa desfrutar de 
uma estabilidade e de um controlo excelentes, 
mesmo a alta velocidade. 

 Sistema de armazenamento de 3 
posições que previne fugas de óleo 
 Ao colocar o seu motor dentro e fora de água, 
ou ao guardá-lo, a última coisa de que necessita 
é uma fuga de óleo inoportuna. O exclusivo 
sistema de entrada de ar do motor da Yamaha 
permite guardar o motor pousado sobre a parte 
dianteira ou sobre qualquer uma das laterais, 
sem o perigo de ocorrer uma fuga de óleo para 
a doca ou convés, nem para o compartimento do 
barco ou bagageira do automóvel. 

 Transporte fácil e confortável, em terra 
ou a bordo   
 Quando pretende entrar rapidamente na água a 
portabilidade é uma questão importante. Os F4, 
F5 e F6 são motores de excelência em termos de 
potência portátil, com o seu formato compacto 
e confortáveis pegas de transporte de grande 
dimensão. Por isso, é fácil colocar estes motores 
na água ou elevá-los para o seu barco principal 
como um motor auxiliar. 

 Estes motores, com o seu visual elegante, são tão leves e fáceis de manusear 
que transportá-los da margem para o convés do seu barco principal é uma 
tarefa simples. Os F4, F5 e F6 são igualmente práticos de guardar e utilizar, 
oferecendo a potência necessária para navegar com confi ança. 

 O tamanho compacto, as pegas de transporte de grande dimensão e os 
depósitos de combustível incorporados melhoram o respetivo transporte, 
e o arranque é facilitado pelo Sistema de ignição CDI da Yamaha. O baixo 
consumo de combustível, os controlos simples e os baixos níveis de ruído e 
vibração, assim como a fi abilidade da Yamaha, são caraterísticas standard. 

 Para as famílias que pretendem entrar facilmente na água ou para os 
proprietários de iates à procura de um prático motor auxiliar, os F4, F5 e F6 
constituem uma solução inteligente. 
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Os nossos leves  
pesos pesados -  
agora com mais 

potência. 
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 F8 / F9.9

 Design do motor de última geração, 
com ainda mais potência 
 Estes motores são muito compactos e efi cientes, 
com dois cilindros, confi guração SOHC (Árvore de 
cames individual à cabeça) e uma nova capota de 
design compacto e elegante, ao estilo da nossa 
mais recente geração de motores. O novo F8 
inclui ainda um curso mais longo, proporcionando 
uma capacidade do motor 7,5% superior, o que 
resulta em mais potência e mais binário. 

 Almofada de amortecimento para 
uma arrumação prática 
 Os modelos mais recentes incluem outros 
ajustes muito práticos que facilitam o 
armazenamento. A almofada de amortecimento 
especial permite-lhe guardar o motor na vertical 
ou apoiá-lo na sua parte traseira no convés 
ou no piso. Além disso, o punho rebatível faz 
com que estes motores ocupem menos do seu 
precioso espaço, seja a bordo ou em casa. 

 Verdadeira portabilidade, tão fácil 
de transportar 
 Ambos os motores são famosos pela sua 
portabilidade e pelas melhorias de design 
que tornam a sua utilização mais fácil do que 
nunca. A pega de transporte, maior e mais 
confortável, encontra-se agora integrada no 
suporte de direção e o punho redesenhado 
rebate-se para trás de forma efi ciente, 
tornando-o ainda mais compacto para facilitar 
a arrumação. 

 Design e controlos avançados do punho 

Nestes últimos modelos, foi adotada uma 
abordagem de design ergonómico para o 
manípulo e controlos do punho. O manípulo 
possui um comprimento mais cómodo e 
a alavanca da engrenagem encontra-se 
idealmente posicionada no próprio manípulo, 
para um alcance mais simples e um controlo 
mais confi ante e descontraído. A fácil 
articulação do manípulo simplifi ca o transporte 
e o armazenamento.  

 Dispor de mais potência na água não signifi ca ter de arrastar um 
pesado motor fora de borda no seu barco, já que os leves F8 e F9.9 são 
perfeitamente portáteis. As pegas de transporte integradas de fácil 
utilização também ajudam. 

 Descubra o prazer de um funcionamento extremamente silencioso e de uma 
excelente economia de combustível, agora combinados com uma potência 
ainda mais suave e fi ável. O sistema de ignição CDI da Yamaha assegura 
um arranque fi ável à primeira tentativa, por isso, o punho de aceleração 
rotativo e o sistema de velocidades de F-N-R (Avante-Neutro-Ré) aumentam 
a facilidade e segurança de utilização. 

 Estes motores têm muitas caraterísticas que os tornam ideais para serviços 
de apoio, pequenas excursões de pesca, passeios em família ou se quiser 
utilizar o seu barco como companheiro de trabalho. 
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A conveniência de um 
pequeno motor,  

o desempenho de um 
grande motor
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F
15

 

F15 

 Fricção da direção 

O controlo extremamente fácil e o conforto de 
condução do F20 e do F15 devem-se a diversas 
caraterísticas, desde a alavanca frontal e o ajuste 
de fricção da direção de alavanca únicaa até ao 
sistema de arranque fácil e leve. O manípulo 
integrado no suporte de direção e as almofadas 
de amortecimento na parte traseira melhoram 
também o conforto de manobrabilidade e 
portabilidade. 

 Sistema de navegação em águas 
pouco profundas 
 Dirija-se à costa com total confi ança, graças 
ao Sistema de navegação em águas pouco 
profundas da Yamaha. Ao oferecer uma 
grande proteção para a sua hélice, permite-
lhe aproximar-se tanto quanto for necessário, 
quer se encontre num lago turvo ou nos 
baixios transparentes do mar. 

 Alternador de alta potência 

Nunca fi que sem energia. O alternador de alta 
potência assegura que tem sempre energia 
disponível para o arranque do motor, mesmo 
depois de longos períodos ao ralenti ou de uma 
navegação a baixas rotações utilizando vários 
acessórios. 

 PrimeStart™ 

Arranque o seu motor fora de borda tão 
facilmente como liga um automóvel, mesmo 
a frio. Exclusivo da Yamaha, o sistema 
PrimeStart™ assegura a ignição do motor à 
primeira, sempre que engrenar o arranque 
elétrico ou manual. 

 Se está à procura da melhor combinação entre facilidade de condução e 
controlo excelente, o F15 ou o F20 são a escolha ideal. 

 Os versáteis motores a 4 tempos de dois cilindros combinam potência e 
capacidade de resposta para proporcionar sempre passeios agradáveis. 
A excecional economia de combustível signifi ca também um maior 
respeito pelo ambiente, graças à redução das emissões de escape. 

 Tire partido dos extras oferecidos por um motor fora de borda Yamaha, 
tais como a ignição controlada por computador, um sistema de arranque 
especial mais fácil e leve, uma bomba de combustível arrefecida por água 
e um silenciador de grande volume, que normalmente só se encontram 
em motores de maiores dimensões. Uma fórmula vencedora para uma 
utilização comercial, profi ssional ou de lazer. 
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Conheça os nossos 
motores portáteis 

mais recentes. Leves, 
resistentes e fiáveis.
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6YC

6Y8

 F
20

 /
 F

25

 F20 / F25

Performance de relação peso-potência 
única 
Estes motores da nova geração com dois cilindros 
e 4 válvulas são muito leves, proporcionando 
uma potência nunca antes vista em unidades 
portáteis do género. A facilidade de arranque e o 
funcionamento suave são garantidos pelo sistema 
EFI sem bateria, e estão disponíveis opções de 
arranque elétrico, manual ou elétrico/manual.

Compatíveis com os manómetros 
digitais em rede da Yamaha
Verifi cará que o F20 e o F25 são extremamente 
fáceis de manusear e confortáveis de conduzir, 
graças às diversas funcionalidades técnicas 
que possuem. Os modelos de controlo remoto, 
por exemplo, são totalmente compatíveis com 
o nosso sistema digital em rede avançado, o 
qual proporciona ao condutor uma seleção 
abrangente de informações, bem como um 
nível relaxante de precisão em termos de 
manuseamento e controlo.

Facilidade de arranque, segurança e VTS  

O arranque, mesmo a frio ou após o armaze-
namento, é tão fácil como o arranque de um 
automóvel. A combinação do nosso lendário 
PrimeStart™ com os novos sistemas EFI sem 
bateria garante que o motor arranca à primeira. 
Nos modelos com punho, a velocidade de ajuste 
variável (VTS) é disponibilizada de série, 
e pode selecionar excelentes opções, como o 
nosso sistema de proteção antirroubo YCOP.

Design moderno de capota sólida de 
peça única 
Imediatamente reconhecíveis como motores da 
Yamaha, estes motores portáteis inteligentes 
incluem a nossa mais recente capota de peça 
única, com gráfi cos elegantes e uma sensação 
de solidez que qualquer proprietário irá 
apreciar. Uma conduta de admissão de ar 
com drenagem de água concebida de forma 
inteligente foi também integrada na capota.

Estes motores portáteis a 4 tempos de dois cilindros são motores ver-
dadeiramente potentes que disponibilizam uma performance suave e 
económica. Acelere com o nosso mais recente motor F20 ou com o motor 
F25 comprovado e sentirá imediatamente o efeito das inovadoras tecno-
logias da Yamaha, as quais proporcionam as funcionalidades de um grande 
motor, mas com uma performance de relação peso-potência única e uma 
economia fantástica.

A especifi cação inclui almofadas de amortecimento e pegas de transporte 
práticas, EFI sem bateria e total compatibilidade com os nossos manóme-
tros digitais em rede exclusivos.

Com ajuste de fricção da direção de alavanca única, suportes do motor 
largos, alternadores de alta potência e opções úteis, como a velocidade 
de ajuste variável (nos modelos com punho), bem como o nosso 
sistema de segurança Y-COP exclusivo, estes motores são uma ótima
 escolha. No caso do F25, o sistema Power Trim & Tilt de grande 
amplitude também está disponível.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifi que junto do seu Concessionário Ofi cial Yamaha Marine.
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Cavalos de trabalho 
com Caixa Reforçada
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FT8 / FT9.9 / FT25

Relações de transmissão especiais para 
uma maior propulsão 
Os motores FT foram concebidos para 
proporcionar mais propulsão e binário que um 
motor convencional. As relações de transmissão 
especiais ajudam a prevenir a cavitação e o 
deslize do hélice. Funcionam em combinação 
com outras funcionalidades exclusivas de forma 
a proporcionar a fonte de alimentação ideal para 
barcos cuja capacidade de reboque de carga é 
mais importante do que a velocidade elevada. 

Power Trim & Tilt de grande amplitude 
(FT25)
Descubra a versatilidade e potência dos motores 
Yamaha. A rápida resposta do controlo por 
botão faz com que os ajustes do trim e tilt sejam 
rápidos, suaves e fáceis. O controlo de condução 
fi ável proporcionado pela grande amplitude 
de trim inclui trim negativo para melhorar a 
aceleração e fazer com que o barco plane mais 
rapidamente.

Design inteligente e caraterísticas 
práticas para o FT9.9 e FT8
A mais recente geração dos modelos FT9.9 e 
FT8 carateriza-se pelo design de capot elegante 
e compacto. Outras caraterísticas são a pega 
de transporte grande e confortável, a almofada 
de descanso para uma fácil arrumação na 
posição vertical – a alavanca de engrenagem 
conveniente de utilizar no novo punho de 
fácil manuseamento.

Hélices de duplo impulso para 
proporcionar a potência máxima em 
marcha avante e marcha à ré
As hélices especiais montadas nos modelos 
FT não só possuem um diâmetro superior ao 
normal, como também possuem lâminas de baixa 
inclinação, concebidas para maximizar a propulsão 
na marcha avante e, redirecionando o fl uxo de 
escape, na marcha à ré. Esta confi guração oferece 
uma manobrabilidade superior, especialmente 
útil ao manusear um barco mais pesado. 

Explore a potência e a resistência extra dos nossos 
motores de trabalho
Se procura potência pura e manuseamento preciso, os nossos modelos 
FT são a solução perfeita. Ideais para barcos à vela, de pesca e utilitários, 
estes motores de elevada propulsão e binário estabelecem elevados 
padrões de desempenho, com um ruído e uma vibração mínimos e a 
máxima economia de combustível. 

Os modelos FT utilizam a hélice de propulsão dupla patenteada da 
Yamaha para proporcionar uma propulsão total tanto na marcha avante 
como na marcha à ré, simplifi cando a manobrabilidade de barcos de 
grandes dimensões. 

A ignição por microcomputador CDI/TCI oferece um arranque fácil e uma 
grande fi abilidade, independentemente da situação, o alternador de 
alta potência proporciona energia adicional no arranque, mesmo depois 
de longos períodos a baixas RPM. Os motores da série FT são motores 
potentes que irão surpreender os seus utilizadores. 
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TGIC Polyester
powder coat paint

99 % pure
aluminum coating

Grit-blasted
steel surface

Basta ligá-lo e partir para a aventura

Bem-vindo ao mundo inspirador dos motores 
elétricos, onde o respeito pelo ambiente e a alegria 
da navegação se unem. Com um motor elétrico 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 elétricos 
é fácil de manobrar e confortável de utilizar: com 
zero fugas de combustível, evita todas as emissões de 
poluentes signifi cativas e mantém um nível de ruído 
sempre extremamente baixo. Além disso, os motores 
elétricos 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.

Especifi cações Série para água doce Série para 
água salgada

M12 M18 M20 M26 M32 MX18 MS20

Funcionalidade de montagem
Bloqueio da 

alavanca
Bloqueio da 

alavanca
Recolha com ape-

nas uma mão
Recolha com ape-

nas uma mão
Recolha com ape-

nas uma mão
Bloqueio da 

alavanca
Suporte com blo-
queio da alavanca

Controlo
Cana de leme 
telescópica

Cana de leme 
telescópica

Cana de leme 
inclinável/exten-

sível

Cana de leme 
inclinável/exten-

sível

Cana de leme 
inclinável/exten-

sível

Cana de leme 
telescópica

Cana de leme 
telescópica

Propulsão máx. (kg) 13,6 18,2 20,4 25 31,8 18,2 20,4

Tensão 12 12 12 12 24 12 12

Velocidades (em frente/à ré) 5 em frente/3 à ré 5 em frente/3 à ré 5 em frente/3 à ré Variável Variável Variável Variável

Digital Maximizer Não Não Sim Sim Sim Sim Sim

Comprimento do veio 762 mm 914 mm 914 mm 914 mm 1067 mm 914 mm 914 mm

Medidor de bateria Não Não Sim Sim Sim Sim Sim

Consumo máx. de corrente 30 42 42 50 42 42 42

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 fi nal que consiste numa 
pintura eletrostática a pó.

Digital Maximizer™
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.

Hélice potente
Oferece potência adicional para passar por 
vegetação pesada. 

Potência suave, fresca e silenciosa
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.
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Especificações Técnicas

Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veios da hélice  ** opcional para os modelos MH, standard para os modelos E

F2.5 F4 F5 F6 F8

Motor

Tipo de motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Cilindrada 72 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 212 cm³

N.º de cilindros/configuração 1, OHV 1, OHV 1, OHV 1, OHV 2/Em-linha, SOHC

Diâmetro x curso 54,0 mm x 31,5 mm 62,0 mm x 46,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm

Potência no veio do hélice (kW/RPM) 1,8kW / 5,500 rpm 2,9kW / 4,500 rpm 3,7kW / 5,000 rpm 4,4kW / 5,000 rpm 5,9kW / 5,500 rpm

Regime de rotação (RPM) 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

Sistema de lubrificação Por chapinhagem Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de Indução de Combustível 1-Carb 1-Carb 1-Carb 1-Carb 1-Carb

Sistema de ignição TCI CDI CDI CDI CDI

Sistema de arranque Manual Manual Manual Manual Manual

Relação de caixa 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensões

Altura recomendada do painel de popa S:433mm L:560mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:431mm L:558mm

Peso com hélice 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

Capacidade Dep. Combustível 0,9 Litros (depósito incorporado)
1,1 Litros (depósito incorporado) ou 
separado (opcional)

1,1 Litros (depósito incorporado) ou 
separado (opcional)

1,1 Litros (depósito incorporado) ou 
separado (opcional)

separado,  12 Litros

Capacidade Dep. Óleo 0,35 Litros 0,6 Litros 0,6 Litros 0,6 Litros 0,8 Litros

Características adicionais

Controlo Punho Punho Punho Punho Punho

Sistema Trim & Tilt Manual Manual Manual Manual Manual

Bobine de iluminação/alternador - 12V - 6A *opcional 12V - 6A *opcional 12V - 6A *opcional 12V - 6A  com retificador/regulador  **

Limitador do Tilt (apenas para especificações controle 
remoto)

- - - - -

Imobilizador do motor - - - - -

Hélice Incluída Incluída Incluída Incluída Incluída

Modelo com hélice de rotação contrária - - - - -

Sistema de navegação em águas pouco profundas - Padrão Padrão Padrão Padrão

Sistema digital em rede II (LCD Colorido) - - - - -

Sistema digital em rede (Redondo) - - - - -

Ajuste variável das RPM - - - - -

Sistema de carga para 2 baterias - - - - -

Sistema de Amortecimento na Engrenagem (SDS) - - - - -
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F9.9 F15 F20 F25

Motor

Tipo de motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Cilindrada 212 cm³ 362 cm³ 432 cm³ 432 cm³

N.º de cilindros/configuração 2/Em-linha, SOHC 2/Em-linha, SOHC 2/Em-linha, SOHC 2/Em-linha, SOHC

Diâmetro x curso 56,0 mm x 43,0 mm 63,0 mm x 58,1 mm 65,0 mm x 65,1 mm 65,0 mm x 65,1 mm

Potência no veio do hélice (kW/RPM) 7,3kW / 5,500 rpm 11,0kW / 5,500 rpm 14,7kW / 5,500 rpm 18,4kW / 6,000 rpm

Regime de rotação (RPM) 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Sistema de lubrificação Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de Indução de Combustível 1-Carb 1-Carb EFI EFI

Sistema de ignição CDI CDI CDI CDI

Sistema de arranque Manual (MH), Electric (E)
Eléctrico (E, EH, EP), Manual (MH) com Prime 
Start™

Eléctrico/ Manual, Manual (WH), Eléctrico (E, EP) 
com Prime Start™

Eléctrico/ Manual, Manual (MH), Eléctrico (E, ET) 
com Prime Start™

Relação de caixa 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensões

Altura recomendada do painel de popa S:431mm L:558mm S:438mm L:565mm S:429mm L:556mm S:424mm L:551mm

Peso com hélice
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

Capacidade Dep. Combustível separado, 12 Litros separado, 25 Litros separado, 25 Litros separado, 25 Litros

Capacidade Dep. Óleo 0,8 Litros 1,8 Litros 1,1 Litros 1,1 Litros

Características adicionais

Controlo Punho (MH), Controle Remoto (E) Punho (MH, EH), Controle Remoto (E, EP) Controle Remoto (E, EP), Punho (MH + WH) Controle Remoto (E, ET), Punho (MH + WH)

Sistema Trim & Tilt Manual Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E) Power Tilt (EP), Manual (MH, E + WH) Power Trim & Tilt (ET), Tilt Manual (MH, E + WH)

Bobine de iluminação/alternador 12V - 6A  com retificador/regulador  ** 12V - 10A  com retificador/regulador  ** 12V - 16A 12V - 16A

Limitador do Tilt  
(apenas para especificações controle remoto)

- - - -

Imobilizador do motor - - Opcional Opcional

Hélice Incluída Incluída Incluído (MH, WH), Opcional (E, EP) Incluído (MH, WH), Opcional (E, ET)

Modelo com hélice de rotação contrária - - - -

Sistema de navegação em águas pouco profundas Padrão Padrão Padrão Padrão

Sistema digital em rede II (LCD Colorido) - - - -

Sistema digital em rede (Redondo) - - Opcional Opcional

Ajuste variável das RPM - - Com controlo remoto ou punho Com controlo remoto ou punho

Sistema de carga para 2 baterias - - - -

Sistema de Amortecimento na Engrenagem (SDS) - - - -
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FT8 FT9.9 FT25

Motor

Tipo de motor 4 tempos 4 tempos 4 tempos

Cilindrada 212 cm³ 212 cm³ 498 cm³

N.º de cilindros/configuração 2/Em-linha,SOHC 2/Em-linha,SOHC 2/Em-linha,SOHC

Diâmetro x curso 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 65,0 mm x 75,0 mm

Potência no veio do hélice (kW/RPM) 5,9kW / 5,500 rpm 7,3kW / 5,500 rpm 18,4kW / 5,500 rpm

Regime de rotação (RPM) 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Sistema de lubrificação Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de Indução de Combustível 1-Carb 1-Carb 1-Carb

Sistema de ignição CDI CDI CDI

Sistema de arranque Manual (MH), Eléctrico (E, EP) Manual (MH), Eléctrico (E, EP) Eléctrico

Relação de caixa 2,92/(38/13) 2.92 (/38/13) 2.42 (29/12)

Dimensões

Altura recomendada do painel de popa L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm L:536mm

Peso com hélice
FT8GMHL: 43.0 kg, FT8GMHX: 44.0 kg, 
FT8GEL: 44.0 kg, FT8GEX: 45.0 kg, 
FT8GEPL: 49.0 kg

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

Capacidade Dep. Combustível separado,  12 Litros separado,  12 Litros separado,  25 Litros

Capacidade Dep. Óleo 0,8 Litros 0,8 Litros 1,6 Litros

Características adicionais

Controlo Punho (MH), Controle Remoto (E, EP) Punho (MH), Controle Remoto (E, EP) Controlo remoto

Sistema Trim & Tilt Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP) Manual Tilt (MH, E), Power Tilt (EP) Power Trim&Tilt

Bobine de iluminação/alternador 12V - 6A   *opcional ** 12V - 6A *opcional   ** 12V - 14A

Limitador do Tilt (apenas para especificações controle 
remoto)

- - -

Imobilizador do motor - - -

Hélice Incluída Incluída Incluída

Modelo com hélice de rotação contrária - - -

Sistema de navegação em águas pouco profundas Padrão Padrão Padrão

Sistema digital em rede II (LCD Colorido) - - -

Sistema digital em rede (Redondo) - - -

Ajuste variável das RPM - - -

Sistema de carga para 2 baterias - - -

Sistema de Amortecimento na Engrenagem (SDS) - - -

Especificações Técnicas

Os dados em kW mencionados nesta folha, baseiam-se nos padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veios da hélice  ** opcional para os modelos MH, standard para os modelos E
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Engenharia invisível
 
Todos os motores Yamaha foram concebidos para 
serem eficientes, eficazes e fiáveis, e a melhor 
forma de manter a elevada performance do seu 
motor Yamaha e prolongar a vida dos componentes 
é utilizar produtos Yamalube.

O óleo é o fluido vital dos motores de combustão 
interna e a gama Yamalube inclui óleos sintéticos e 
semissintéticos para motores a 2 e 4 tempos, bem 
como óleos minerais e para competição especiais. 
Assim, a gama Yamalube dispõe do lubrificante 
certo para uma grande variedade de climas e 
condições de utilização.

Também fabricamos uma gama de produtos de 
cuidados que o mantêm orgulhoso e satisfeito 
relativamente ao seu motor. Afinal de contas, se 
cuidar do seu motor Yamaha, ele também vai cuidar 
de si. O seu concessionário Yamaha local pode 
aconselhá-lo acerca do melhor produto Yamalube 
para a sua Yamaha. Ou aceda ao nosso website:

www.yamaha-motor.eu/pt/servico/yamalube/
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Acessórios Genuínos 
Yamaha. Porquê escolher 
outro qualquer?

Ao escolher um motor fora de borda,  
o cliente que qualidade e performance,  
o que indica que também quer equipar-se 
com acessórios à altura.

Por detrás do nome Yamaha está a 
reputação ganha ao longo dos anos de 
criar motores fora de borda e produtos 
marine, que incorporam a mais avançada 
e inovadora tecnologia, por isso todos os 
nossos produtos são desenhados para 
trabalhar bem em conjunto, o que significa 
não apenas coordenar o design, a aparência 
e o estilo, mas também performance e um 
confortável sensação de tranquilidade.

Há também uma impressionante variedade, 
desde a roupa, aos acessórios para 
desportos náuticos e rebocáveis, às capas 
protectoras, inteligentes e confortáveis 
coletes, cadeados de segurança e outros 
produtos práticos!

Desta forma, tudo o que precisar para 
enaltecer o seu divertimento e vivência 
na água, nós garantimos - com produtos 
desenhados para performance e 
construidos para durar. Tal como espera  
da Yamaha.

Todos os produtos 
Yamaha merecem o 
melhor

Para garantir que o seu Yamaha proporciona 
uma performance ideal com fiabilidade a 
longo prazo, utilize sempre peças genuínas 
Yamaha. As nossas peças sobressalentes 
de alta qualidade cumprem padrões de 
segurança comprovados, encaixam na 
perfeição e dispõem de alta resistência 
ao desgaste, proporcionando toda a 
tranquilidade. 

Ao recorrer a uma loja oficial Yamaha para 
obter assistência, pode estar seguro de que 
toda a manutenção é realizada por técnicos 
qualificados da Yamaha, utilizando peças 
genuínas e produtos Yamalube. 

Os nossos técnicos participam regularmente 
em formações na Yamaha Technical Academy, 
o que lhes confere os conhecimentos e a 
experiência necessários para manter o seu 
Yamaha como novo. Para informações mais 
detalhadas, consulte a loja Yamaha mais 
próxima ou aceda ao nosso website: 

www.yamaha-motor.eu/services
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Cadeado clássico de Motor 
Fora de Borda
O cadeado clássico de motor fora de 
borda é de design em aço carbono 
resistente e encaixa perfeitamente 
nos tensores dos motores instalados. 
Tem uma sólida fechadura embutida e 
amortecedores de ruído que reduzem 
a vibração.

Cadeado de Motor Fora de Borda 
de Alta Segurança
Este cadeado de motor fora de borda 
encaixa nos parafusos de montagem dos 
motores prevenindo a perda do aperto 
das porcas. Encaixa em parafusos de 
12mm. Construído em aço inoxidável de 
qualidade marítima de alta resistência 
com anti-roubo com proteção de brocas. 
Completado com 2 chaves de segurança 
que não podem ser duplicadas. Existe 
em 2 versões: com certifi cação SSF e 
com certifi cação SCM.

Cadeado de Motor Fora de Borda 
de Alta Segurança para Tensores
Este cadeado de motor fora de borda 
encaixa no design dos tensores e tem 
anti-roubo com proteção de broca. 
Inclui amortecedores de ruído que 
reduzem a vibração. Completado com 
2 chaves de segurança que não podem 
ser duplicadas. Existe em 2 versões: com 
certifi cação SSF e com certifi cação SCM. 

Capas de Proteção do Motor 
Fora de Borda
Não existe melhor maneira de proteger 
o seu motor do que com a capa genuína 
de motores fora de borda. Esta capa 
respirável está desenhada para encaixar 
como uma segunda pele para todos 
os motores da gama a partir de 2.5cv. 
Capas elegantes que são fabricadas em 
tecido impermeável altamente durável 
e resistente ao apodrecimento, mofo e 
exposição aos raios UV. 

Colete salva-vidas Yamaha 100N

Colete da categoria 100 Newton. Capaci-
dade autoendireitante, mantém a cabeça 
fora de água. Flutuabilidade: espuma de 
polietileno. Largo suporte da cabeça e 
pescoço para aumentar a fl utuabilidade 
fornecendo comforto adicional. Visibilida-
de: Laranja fl uorescente e fi tas retro-
refl etoras. Conforto: painel de fl utuação 
frontal dividido em 2 para aumentar o 
conforto, cinto inferior ajustável. Fecho: 
cinto ajustável na cintura com clip de 
plástico preso nas laterais e nas costas, 
bainha ajustável, fecho até ao pescoço.

Protetor de Defensa

Este protetor de defensa com altas 
especifi cações foi produzido num 
material resistente a UV e água salgada. 
Os protectores vêem em preto com o 
logo Yamaha a branco.

Colete salva-vidas insufl ável 
Yamaha 165N
Flutuabilidade: classifi cação de 150N, 
fl utuabilidade real de 165N (garrafa de 
gás CO2 de 33g). Forma ergonómica: 
curto no peito e com laterais separadas. 
Gola redonda para maior conforto. 
Exterior resistente ao desgaste e fl exível 
com linhas refl etoras. Visibilidade do 
colete insufl ado: câmara de ar amarela + 
fi tas retrorefl etoras de 300 cm2. Fita nas 
costas:. polipropileno de 40mm: garante 
um ajuste perfeito ao corpo quando o 
colete salva-vidas se encontra insufl ado. 
CE EN ISO 12402-3 12401

Kit de recarga para Colete 
insufl ável
O seu colete insufl ável deve ser atendido 
e cuidadosamente inspeccionado coom 
intervalos regulares, para garantir 
a sua completa operacionalidade. 
Aconselhamos a verifi car a botija do 
seu colete, caso o seu colete tenha 
insufl ado num ambiente húmido e, como 
medida de pecaução, recomendamos 
a substituição da botija, no início de 
cada temporada. Este kit inclui uma 
garrafa de gás cilíndrica CO2 de 33g e 
mecanismo de abertura hidrostática e 
abridor. 

Explore a nossa gama completa de acessórios em www.yamaha-marine.eu/pt

Cintas de amarração Yamaha

Ambas as partes incluem 2 peças azuis 
de 25mm x 1.80m com capacidade para 
até 540kg.

Referência: ACC-0SS58-40-28 Cinta
Referência: ACC-0SS58-40-30 Roquete
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Yamaha Motor Europe NV
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Amadora

Telefone +351 214 722 100
infomarine@yamaha-motor.pt

 www.yamaha-motor.pt Siga-nos em:

Concessionário

 Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. As fotografi as podem mostrar barcos conduzidos por profi ssionais e a sua publicação não implica nem 

pretende constituir qualquer recomendação ou orientação quanto a uma utilização segura ou a um estilo de condução 
apropriado. Respeite sempre os regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre uma boia salva-vidas ou 

um colete de salvação, bem como todo o equipamento de segurança recomendado. 
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