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LUXUOSO
Em todo o mundo, as pessoas que adoram 
a água escolhem a suavidade, o silêncio e a 
fiabilidade da potência Yamaha para os ajudar 
a tirar o maior proveito de cada momento.
 
Porquê? Porque nenhum outro motor fora 
de borda ganhou a sua total confiança como 
este. Ou que tenha mais experiência atrás do 

seu nome. Ou que tenha a habilidade de dar a 
performance tão perfeitamente sincronizada 
com a maneira como usufruem da navegação.
 
Embarcações grandes. Embarcações pequenas. 
Embarcações rápidas. Veleiros. Para pessoas 
que simplesmente adorem a sensação de  
estar na água. Para família e amigos que 

saem juntos para usufruírem da água. Para 
os entusiastas dos desportos náuticos que 
querem desafiá-la.
 
Qualquer que seja a sua maneira de estar na 
água, todos confiam na Yamaha como o seu 
parceiro perfeito – para lhes dar a performance 
líder na sua classe e a mais recente fiabilidade.



 

Diferença 
Yamaha

Fornecedor de sistemas 
náuticos

Um fator chave na criação da Diferença Yamaha é 
a nossa dedicação à inovação técnica, aliada a um 
profundo conhecimento do utilizador. Hoje vamos 
além dos motores. Nós fornecemos cada elemento 
que dá vida ao barco; a inteligência da operação nos 
sistemas de controle, aos comandos mais afinados 
e sintonizados, aos coração pulsante do motor fora 
de borda e toda a informação que circula neles. 
Yamaha é a força vital de uma incrível experiência 
de navegação.

Tecnologia de ponta

Seja embaixo da capa do motor ou mais perto co 
comando, a tecnologia de ponta está na vanguarda 
de tudo o que fazemos. Somos pioneiros nas 
tecnologias como injeção direta, árvore de cames 
variável (VCT) e usamos os melhores materiais para 
otimizar o desempenho, eficiência e longevidade 
- garantindo que emoções excecionais duram mais 
tempo. As nossas tecnologias exclusivas também 
trouxeram outras vantagens – como sistemas 
eletrónicos como controles de aceleração  
Drive-by-Wire, Digital Electric Direção, Helm Master 
EX e piloto automático.

Escolher sem comprometer

O nosso trabalho pioneiro em tecnologias de 
combustão limpa definiu novos padrões sem 
comprometer a potência e o desempenho, por isso 
os nossos motores fora de borda são agora mais 
rápidos, mais silencioso e económicos do que nunca 
- e apenas a Yamaha oferece tantas opções. Desde 
o potente XTO 425hp V8 até ao portátil 2.5hp e aos 
motores de transmissão elétrica. 



CL5

EX

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 20hp e superiores.

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.

Injeção eletrónica de combustível 

Todos os modelos Yamaha a partir dos 20hp 
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.

Árvore de cames variável 

O atuador roda para avançar e atrasar a árvore 
de cames da admissão, o que permite obter um 
aumento significativo de binário nos regimes baixo 
e médio.

Tecnologia Drive-By-Wire 

Esta derradeira tecnologia que equipa os nossos 
motores de maior dimensão é um sistema que 
controla as funções das mudanças e do acelerador, 
além de disponibilizar um controlo de um só toque 
“Start/Stop” e uma sincronização automática para 
instalações de vários motores.

Controlo Start/Stop num único botão

Como o próprio nome sugere, o nosso prático painel 
de interruptor do controlo “Start/Stop” permite o 
arranque e paragem de vários motores com o toque 
num único botão. Para instalações duplas/triplas 
com controlo Drive-by-Wire.

Painel de instrumentos a cores CL5 

Ecrã TFT a cores de 5” 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.

Sistema de carga para duas 
baterias

O isolador deste sistema permite separar as 
baterias de arranque das acessórias de forma a 
garantir uma distribuição eficiente da potência 
elétrica necessária para o arranque. Esta é uma 
função extremamente útil quando se utilizam vários 
acessórios.

Limitação de inclinação 

Uma função útil que impede a inclinação excessiva 
do motor por parte do condutor, o que, por sua vez, 
permite evitar danos na capota.

Helm Master EX

O sistema Helm Master EX está disponível para 
um ou várias instalações de motores fora de borda 
Yamaha DEC. Muito longe estão os dias em que 
tentava manobrar o seu motor for ade borda em 
espaços apertados e com uma direção super pesada, 
já que o joystick é tão fácil de usar e sem nenhum 
esforço.

Função TotalTilt

A função TotalTil exclusiva da Yamaha permite 
regular a inclinação completa para cima ou para 
baixo (até à distância definida) através de um duplo 
toque do botão de Trim/Tilt.

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. 8hp e superiores.

Sistema Injeção Direta de 
Combustível

Esta tecnologia permite a injeção de combustível 
com alta pressão diretamente na câmara de 
combustão (cilindros). Promove uma elevada 
atomização do combustível, alcançado melhores 
prestações, maior potência e menores consumos de 
combustível.

Melhorado Sistema de Escape - Thrust 
Enhancing Reverse Exhaust (TERE)

O novo sistema de escape (TERE) mantém os gases 
de escape acima da placa de anti-cavitação e longe 
da hélice, para regimes de rotação abaixo dos 2500 
r/min quando em marcha-a-ré. Permite desta forma 
disponibilizar maior impulso, controlo e torque útil 
quando manobra à ré.

Direção Eletrónica Digital

A direção elétrica digital oferece um sistema mais 
suave e experiência de direção mais intuitiva ao 
leme, sem ter sistema hidráulico para sangrar ou 
cabos de direção , que se tornam um obstáculo com 
o passar do tempo - a experiência desta direção 
aprimorada dura ainda mais do que nunca.





XTO 425hp V8 XTO 375hp V8 300hp V6 250hp V6 225hp V6

Diferença Yamaha

Tecnologia Drive-By-Wire     

Controlo Start/Stop Num Único Botão     

CL5
Painel De Instrumentos A Cores CL5     

Injeção Eletrónica De Combustível - -   

Árvore De Cames Variável     

Sistema De Carga Para Duas Baterias     

Imobilizador Por Controlo Remoto Y-COP     

Controlo Do Ajuste Variável     

Limitação De Inclinação     

Sistema De Lavagem Com Água Doce     

EX Helm Master EX     

Direção Eletrónica Digital (DES)     

Função TotalTilt - -   

Melhorado Sistema de Escape - Thrust Enhancing Reverse Exhaust (TERE)     

Sistema Injeção Direta de Combustível   - - -

Algumas caraterísticas podem não se aplicar a todos os modelos desta gama. Por favor verifique com o seu Concessionário Oficial Yamaha Marine. = Padrão     = Opcional 



Extreme –  
Ultrapassa todos  

os níveis



EX

 

Trata-se de uma inovação incomparável. Um motor fora de borda que combina 
facilmente potência, binário e velocidade inigualáveis com tecnologia de 
ponta e performance.

A nova forma musculada e o aspeto dinâmico do XTO transmitem 
imediatamente os incríveis e inéditos conceitos e tecnologias à espera de 
ação.

O primeiro motor a 4 tempos com injeção direta. O primeiro com direção 
eletrónica integral, ligando-se perfeitamente ao sistema Helm Master® 
da Yamaha. O primeiro a atingir um novo nível de impulso de marcha-à-ré, 
de binário e de velocidade. Uma autêntica revolução na performance das 
embarcações de maiores dimensões e uma história incrível. Alcance o melhor. 
Descubra o Extreme.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifique junto do seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.

Elevados níveis de potência, binário e 
controlo
XTO significa Xtreme Thrust Output (potência 
de propulsão extrema) e aplica-se porque este 
fantástico motor V8 oferece níveis totalmente 
novos de potência, performance e precisão de 
controlo. Nunca se tinha visto nada assim. Em 
conjunto, os nossos motores 375hp e 425hp 
XTO com o sistema Helm Master® exclusivo 
proporcionam uma solução completa e integrada 
de potência e controlo para barcos offshore de 
grande dimensão. Explore o extremo.

A melhor eficiência de sempre com a 
injeção direta
Com a nossa busca constante de mais eficiência 
e economia, é frequente a Yamaha surgir no 
mercado com caraterísticas inéditas. Um bom 
exemplo é o sistema de combustível do motor 
fora de borda XTO: é o primeiro motor a 4 tempos 
com injeção direta. Na verdade, os motores 
fora de borda XTO estão repletos de avanços 
igualmente importantes, desde a possibilidade de 
mudar o óleo na água até ao sistema de escape 
que aumenta a propulsão.

Direção elétrica integrada - suavemente 
eficiente
Mais leve e menos complexo, este sistema 
altamente eficiente que está incorporado no 
próprio motor também torna a instalação e a 
utilização mais limpas. Além disso, a resposta aos 
comandos do leme é mais rápida e precisa, o que 
resulta numa navegação ainda mais suave.

A performance extrema requer tecnologia 
robusta
A este nível, não pode haver qualquer cedência 
em matéria de qualidade de construção e 
fiabilidade, pelo que todos os motores XTO têm 
uma construção altamente resistente. Desde 
a enorme cambota às engrenagens de serviço 
pesado recetivas ao binário, desde o veio da 
hélice com diâmetro extra grande ao design 
totalmente novo da caixa de engrenagens, 
com o seu baixo coeficiente de fricção e uma 
refrigeração melhorada.
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Toneladas de  
propulsão e  
tecnologia



EX

 

A melhor eficiência de sempre com a 
injeção direta
Com a nossa busca constante de mais eficiência 
e economia, é frequente a Yamaha surgir no 
mercado com caraterísticas inéditas. Um bom 
exemplo é o sistema de combustível do motor 
fora de borda XTO: é o primeiro motor a 4 tempos 
com injeção direta. Na verdade, os motores 
fora de borda XTO estão repletos de avanços 
igualmente importantes, desde a possibilidade de 
mudar o óleo na água até ao sistema de escape 
que aumenta a propulsão.

A performance extrema requer tecnologia 
robusta
A este nível, não pode haver qualquer cedência 
em matéria de qualidade de construção e 
fiabilidade, pelo que todos os motores XTO têm 
uma construção altamente resistente. Desde 
a enorme cambota às engrenagens de serviço 
pesado recetivas ao binário, desde o veio da 
hélice com diâmetro extra grande ao design 
totalmente novo da caixa de engrenagens, 
com o seu baixo coeficiente de fricção e uma 
refrigeração melhorada.

O espírito prático é importante para 
qualquer proprietário
É por isso que o XTO 375hp V8 XTO possui 
caraterísticas cheias de intencionalidade, 
como estas: Possibilidade de mudar o óleo da 
transmissão com o motor na água e o barco 
amarrado no cais. Carenagem em várias peças, 
com bloqueios de acesso rápido, que permite 
um acesso seguro e fácil para manutenção e 
ajustes. Sistema de alta potência para oferecer 
carregamento estável a 72A, ou 58A mesmo a 
baixas rotações.

5,6 litros de potência V8 com aspiração 
natural
No centro deste potente motor de referência 
encontra-se a mais recente tecnologia da Yamaha, 
elevada a novos níveis. Com funcionalidades como 
injeção direta de combustível de 5 bombas, VCT 
(árvore de cames variável), DOHC (dupla árvore 
de cames à cabeça), bomba de óleo de câmara 
dupla, bomba de água de 2 fases, termóstatos 
quádruplos, o nosso sistema de escape in-bank 
exclusivo… o palco está montado.

Se procura enormes quantidades de potência e propulsão e a tecnologia de 
vanguarda da gama XTO da Yamaha, o XTO 375hp V8 espera por si.

A nova forma musculada e o aspeto dinâmico do XTO 375hp V8 transmitem 
imediatamente os incríveis e inéditos conceitos e tecnologias à espera de 
ação.

O primeiro motor a 4 tempos com injeção direta. O primeiro com direção 
eletrónica integral, ligando-se perfeitamente ao sistema Helm Master® 
da Yamaha. O primeiro a atingir um novo nível de impulso de marcha-à-ré, 
de binário e de velocidade. Uma autêntica revolução na performance das 
embarcações de maiores dimensões e uma história incrível. Alcance o melhor.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifique junto do seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.
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Performance 
premium



EX

 

Escape de marcha-à-ré que melhora a 
propulsão (TERE)
Melhoria das manobras de marcha-à-ré e a baixa 
velocidade: o sistema TERE mantém as bolhas 
de escape acima da placa antiventilação e fora 
da hélice abaixo das 2500 rpm em marcha-à-ré. 
A hélice toca apenas na água sem bolhas, o que 
resulta numa aceleração e controlo em marcha 
atrás fantásticos. Combine com o joystick Helm 
Master EX e a Direção Elétrica Digital para 
melhorar ainda mais a manobrabilidade, algo 
muito útil nas docas e em espaços confinados.

Design elegante e leve 

Ao capitalizar os vários detalhes de estilo do seu 
“irmão mais velho”, a aparência semelhante ao 
XTO conta agora com uma unidade inferior com 
cores a condizer, uma nova cobertura superior 
monopeça com moldagem da conduta de ar 
para drenagem de água, uma nova carenagem 
inferior, formato de avental e elementos gráficos 
premium. A impressionante nova aparência 
alia-se à performance com provas dadas para 
complementar e completar uma gama mais ampla 
de barcos premium.

Função TotalTilt™ com limitador de 
inclinação integrado
A exclusiva função TotalTilt™ da Yamaha permite 
uma inclinação total para cima ou para baixo (até 
o ariete de equilíbrio fazer contacto) a partir de 
qualquer posição com um dois simples toques 
do respetivo botão de inclinação. Durante o 
processo, um sinal sonoro alerta as pessoas para 
se manterem afastadas do motor fora de borda e 
o limitador de inclinação integrado ajuda a evitar 
danos acidentais.

Direção Elétrica Digital incorporada (DES) 
- motores equipados com Steer by Wire 
(SBW)
O DES está agora incorporado nos motores V6 de 
300 hp equipados com Steer by Wire. O Yamaha 
DES oferece um porão com espaço e desimpedido. 
Sem bombas, mangueiras, unidades de controlo, 
necessidade de enchimento de fluidos e limpeza, e 
sem mangueiras ou portas de purga especiais. Para 
o reforço da potência, os técnicos podem montar 
a direção DES de forma muito mais rápida e mais 
fácil. Os motores equipados com DES também 
podem ser equipados com o novo sistema opcional 
Helm Master EX aparafusado.

O design elegante, estilizado e leve dos motores V6 de 300 hp capitaliza 
os vários detalhes do seu “irmão mais velho”, o XTO, e é o V6 Premium com 
mais funcionalidades que a Yamaha já produziu. Com uma incrível potência e 
uma performance sem compromissos, o novo V6 de 300 hp está pronto para 
definir novos limites.

Agora disponível com ou sem as opções Steer by Wire. O novíssimo V6 de 300 
hp oferece uma aceleração vertiginosa e uma velocidade máxima repleta de 
adrenalina, a par de um compromisso da Yamaha de oferecer produtos que 
combinam uma tecnologia com estilo, uma maior fiabilidade e uma incrível 
potência.

Com os motores V6 de 300 hp, chega uma série de novas caraterísticas 
exclusivas da Yamaha, incluindo a Direção Elétrica Digital (DES), a função 
TotalTilt e o Escape de marcha-à-ré que melhora a propulsão (TERE), que 
oferecem especificações ainda mais elevadas a estes fora de borda premium.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifique junto do seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.
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Rompemos 
fronteiras
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Escape de marcha-à-ré que melhora a 
propulsão (TERE)
Melhoria das manobras de marcha-à e a baixa 
velocidade: o sistema TERE mantém as bolhas 
de escape acima da placa antiventilação e fora 
da hélice abaixo das 2500 rpm em marcha-à-
ré. A hélice toca apenas na água sem bolhas, 
o que resulta numa aceleração e controlo em 
marcha-à-ré fantásticos. Combine com o joystick 
Helm Master EX e a Direção Elétrica Digital para 
melhorar ainda mais a manobrabilidade, algo 
muito útil nas docas e em espaços confinados.

Design elegante e leve 

Ao capitalizar os vários detalhes de estilo do seu 
“irmão mais velho”, a aparência semelhante ao 
XTO conta agora com uma unidade inferior com 
cores a condizer, uma nova cobertura superior 
monopeça com moldagem da conduta de ar 
para drenagem de água, uma nova carenagem 
inferior, formato de avental e elementos gráficos 
premium. A impressionante nova aparência 
alia-se à performance com provas dadas para 
complementar e completar uma gama mais ampla 
de barcos premium.

Função TotalTilt™ com limitador de 
inclinação integrado
A exclusiva função TotalTilt™ da Yamaha permite 
uma inclinação total para cima ou para baixo (até 
o ariete de equilíbrio fazer contacto) a partir de 
qualquer posição com um dois simples toques 
do respetivo botão de inclinação. Durante o 
processo, um sinal sonoro alerta as pessoas para 
se manterem afastadas do motor fora de borda e 
o limitador de inclinação integrado ajuda a evitar 
danos acidentais.

Direção Elétrica Digital incorporada (DES) 
- motores equipados com Steer by Wire 
(SBW) - direção eletrónica integrada
O DES está agora incorporado nos motores 
V6 de 250 hp equipados com Steer by Wire 
(direção eletrónica integrada). O Yamaha DES 
oferece um porão espaço e desimpedido. Sem 
bombas, mangueiras, unidades de controlo, 
necessidade de enchimento de fluidos e limpeza, e 
sem mangueiras ou portas de purga especiais. Para 
o reforço da potência, os técnicos podem montar 
a direção DES de forma muito mais rápida e mais 
fácil. Os motores equipados com DES também 
podem ser equipados com o novo sistema opcional 
Helm Master EX aparafusado.

O novo e potente motor de grande bloco de 250 hp é o motor fora de borda 
V6 definitivo com caraterísticas totalmente novas, uma incrível aparência 
inspirada no XTO e engenharia de excelência integrada. Uma combinação 
inigualável de tecnologia de vanguarda, performance emocionante e 
aceleração incrível.

Para os motores V6 de 250 hp, caraterísticas como a Direção Elétrica Digital 
(DES), a exclusiva função TotalTilt da Yamaha e o Escape de marcha-à-ré que 
melhora a propulsão (TERE), bem como o ADN do XTO, são o que claramente 
os posiciona a Yamaha como motores fora de bora premium.

A Direção Elétrica Digital está agora equipada de série nos motores V6 de 
250 hp, equipadas com Steer by Wire (direção eletrónica integrada). A direção 
DES oferece uma experiência muito mais fluida e mais intuitiva quando está 
ao leme, enquanto todos os Motores V6 de 250 hp não SBW são totalmente 
compatíveis com a direção DES aparafusada opcional.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifique junto do seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.
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Design elegante e leve 

Ao capitalizar os vários detalhes de estilo do seu 
“irmão mais velho”, a aparência semelhante ao 
XTO conta agora com uma unidade inferior com 
cores a condizer, uma nova cobertura superior 
monopeça com moldagem da conduta de ar 
para drenagem de água, uma nova carenagem 
inferior, formato de avental e elementos gráficos 
premium. A impressionante nova aparência 
alia-se à performance com provas dadas para 
complementar e completar uma gama mais ampla 
de barcos premium.

Função TotalTilt™ com limitador de 
inclinação integrado
A exclusiva função TotalTilt™ da Yamaha permite 
uma inclinação total para cima ou para baixo (até 
o ariete de equilíbrio fazer contacto) a partir de 
qualquer posição com um dois simples toques 
do respetivo botão de inclinação. Durante o 
processo, um sinal sonoro alerta as pessoas para 
se manterem afastadas do motor fora de borda e 
o limitador de inclinação integrado ajuda a evitar 
danos acidentais.

Totalmente compatível com direção 
elétrica aparafusada opcional
O V6 de 225 hp é totalmente compatível com a 
Direção Elétrica Digital (DES) opcional. O Yamaha 
DES oferece um porão espaço e desimpedido. 
Sem bombas, mangueiras, unidades de controlo, 
necessidade de enchimento de fluidos ou limpeza, 
e sem portas de purga especiais. Para o reforço 
da potência, os técnicos podem montar a direção 
DES de forma muito mais rápida e mais fácil.

Escape de marcha-à-ré que melhora a 
propulsão (TERE)
Melhoria das manobras de marcha-à-ré e a baixa 
velocidade: o sistema TERE mantém as bolhas 
de escape acima da placa antiventilação e fora 
da hélice abaixo das 2500 rpm em marcha-à-ré. 
A hélice toca apenas na água sem bolhas, o que 
resulta numa aceleração e controlo em marcha 
atrás fantásticos. Combine com o joystick Helm 
Master EX e a Direção Elétrica Digital opcional 
para melhorar ainda mais a manobrabilidade, algo 
muito útil nas docas e em espaços confinados.

O novo V6 de 225 hp partilha o ADN do emblemático XTO, que se reflete na 
tecnologia de ponta e na excelência da engenharia da Yamaha, o que resulta 
numa potência fantástica e emocionante. Ao aliar a potência à eficiência e à 
leveza, o design inovador da Yamaha estabelece o padrão do desempenho dos 
foras de borda V6.

O novo V6 de 225 hp da Yamaha representa o compromisso da Yamaha de 
oferecer produtos que criam uma interface mais intuitiva para os clientes, 
como é o caso da nova função TotalTilt, e para os construtores de barcos, 
ao mesmo tempo que continua a oferecer uma incrível potência e maior 
fiabilidade.

Concebido para ser utilizado por profissionais, fãs e novos utilizadores, e 
com engenharia que vai potenciar as paixões das pessoas, o V6 de 225 hp de 
grande bloco oferece versatilidade e confiança adicional na água através do 
sistema de Escape de marcha-à-ré que melhora a propulsão (TERE), além de 
oferecer uma performance entusiasmante.

Algumas caraterísticas apresentadas podem não se aplicar a todas as variantes deste modelo. Por favor verifique junto do seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.
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Especificações Técnicas

Os dados em kW mencionadas nestas folhas, baseiam-se no padrões standard da ICOMIA 28, medidos nos veios da hélice. 
* Apenas em modelos selecionados. Fale por favor com o seu Concessionário Oficial Yamaha Marine.

XTO 425hp V8 XTO 375hp V8 300hp V6 250hp V6 225hp V6

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

Cilindrada 5.559cc 5.559cc 4.169cc 4.169cc 4.169cc

N.º de cilindros/configuração V6 (60°), 24-valvulas, DOHC com VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC com VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC com VCT V6 (60°), 24-valvulas, DOHC com VCT V6 (60°), 24-valvulas,DOHC com VCT

Diâmetro x curso 94,0 mm x 96,0 mm 94,0 mm x 96,0 mm 96,0 mm x 96,0 mm 96,0 mm x 96,0 mm 96,0 mm x 96,0 mm

Potência no veio do hélice (kW/RPM) 316,9kW / 5,500 rpm 297,6kW / 5,500 rpm 220,6kW / 5,500 rpm 183,8kW / 5,500 rpm 165,5kW / 5,500 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 5,000 - 6,000 rpm

Sistema de lubrificação Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido Cárter húmido

Sistema de Indução de Combustível EFI EFI EFI EFI EFI

Sistema de ignição TCI TCI TCI TCI TCI

Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Relação de caixa 1.73 (26/15) 1.73 (26/15) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12)

Dimensões
Altura recomendada do painel de popa X:640mm U:767mm E:894mm X:640mm U:767mm E:894mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm

Peso com hélice 442kg - 463kg 442kg - 463kg 260kg - 268kg 260kg - 268kg 260kg - 268kg

Capacidade Dep. Óleo 7.8 litros 7.8 litros 6.3 litros 6.3 litros 6.3 litros

Caraterísticas adicionais
Controlo Drive By Wire (DBW) Drive By Wire (DBW) Drive By Wire (DBW) Drive By Wire (DBW) Drive By Wire (DBW)

Sistema Trim & Tilt Power Trim&Tilt Power Trim&Tilt Power Trim&Tilt Power Trim&Tilt Power Trim&Tilt

Bobine de iluminação/alternador 12V - 70A  com retificador/regulador 12V - 70A  com retificador/regulador 12V - 70A  com retificador/regulador 12V - 70A  com retificador/regulador 12V - 70A  com retificador/regulador

Limitador do Tilt Padrão Padrão Padrão Padrão Padrão

Modelo de rotação contrária Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível

Ajuste variável das RPM Compatível Compatível Compatível Compatível Compatível

Sistema de carga para 2 baterias Compatível Compatível Compatível Compatível Compatível

Helm Master EX Compatível Compatível Compatível Compatível Compatível

Direção Elétrica Padrão Padrão Padrão* & Compatível Padrão* & Compatível Compatível





 

Novo Helm Master EX

Inovação no controlo e no 
conforto

Concebido para profissionais, entusiastas e 
utilizadores ocasionais, o novo sistema de 
controlo de embarcação Helm Master EX da 
Yamaha.
Torna as operações nas embarcações fáceis 
e agradáveis com um sofisticado conjunto 
de caraterísticas. Foi concebido para 
configurações com um ou vários motores 
fora de borda. 



 

Uma estreia na indústria!
Completamente novo com um estilo moderno, uma sensação de alta 
qualidade e ergonomia, o sistema Helm Master EX da Yamaha apresenta um 
joystick inteiramente novo com software de vanguarda. 

Com botões monofunção e botões de controlo suave da caixa de comandos 
para utilização fácil e uma experiência globalmente superior, o joystick 
permite manobrar facilmente em áreas confinadas como marinas. Para 
embarcações com vários motores, até já permite mover a embarcação para o 
lado e rodar sobre o eixo da mesma para obter ainda mais precisão. O joystick 
do novo Helm Master EX também permite uma regulação fina de piloto 
automático e ajustes de posicionamento dentro do Ponto Definido (SetPoint). 

Anteriormente disponível apenas para configurações com vários motores, 
o Helm Master EX está agora também disponível para configurações com 
apenas um motor fora de borda Yamaha com control eletrónico digital (DEC). 
Com um joystick fácil de utilizar praticamente sem esforço, pode dizer adeus 
aos seus dias frustrantes a manobrar o seu único motor fora de borda em 
espaços apertados com um volante pesado.

Piloto Automático
O novo Piloto Automático da Yamaha oferece várias 
vantagens e permite relaxar enquanto os motores fora de 
borda trabalham sozinhos. É uma instalação necessária para 
obter um sistema Helm Master EX completo e inclui um 
pequeno painel na consola, um sensor de posição debaixo 
da consola, uma antena de GPS precisa e uma unidade de 
controlo. 

Fornece muitas funcionalidades práticas para controlar e 
operar embarcações, como a Manutenção de Rota: desde 
ajustes finos para manter a embarcação na rota até a função 
de piloto automático completo, em que a embarcação segue 
automaticamente uma rota definida com uso de GPS para lhe 
proporcionar uma viagem suave e sem problemas. Descubra 
mais sobre as funcionalidades na secção dedicada no website 
ou contacte a sua Loja Yamaha Marine mais proxima para 
conhecer toda a gama de opções disponíveis.

Interruptores de Chave Eletrónicos
O Helm Master EX foi refinado até aos mais pequenos 
detalhes, incluindo os Interruptores de Chave Eletrónicos 
e um comando remoto flutuante que permitem o 
reconhecimento automático e operam o sistema de forma 
“inteligente” e fácil. Os novos painéis de interruptores com 
retroiluminação oferecem um design de botões de pressão 
fino e economizador de espaço com um visual moderno. Estes 
novos painéis poupam espaço importante para deixarem mais 
espaço para o restante equipamento, enquanto o design de 
painel elegante é perfeito para os designs das embarcações 
modernas.

Opções de ecrã
A variedade de opções de ecrã para o novo Helm Master EX 
inclui um novo ecrã tátil CL5 a cores a interface de ligação 
dedicada para um controlo da embarcação mais completo e 
sem stress, feito com estilo.

Direção Eletrónica Digital (DES)
Já é possível adicionar a sofisticada Direção Elétrica Digital 
(DES, Digital Electric Steering) da Yamaha a qualquer 
configuração de um a quatro motores fora de borda com 
controlo Yamaha DEC (Digital Eletronic Control). Além de 
deixar mais espaço livre na área do cockpit por dispensar 
as habituais cablagens, mangueiras e bombas de direção 
convencionais, o facto de os atuadores totalmente elétricos 
serem extremamente silenciosos e rápidos e consumirem 
ainda menos energia das baterias do que uma solução de 
direção hidráulica normal garante-lhe uma experiência suave 
e agradável. 

Para obter mais informações, como preços concretos, e saber como configurar o Helm Master EX para o seu motor fora de borda, contacte a sua Loja Yamaha Marine mais próxima. 
* Com exceção dos modelos XTO, onde o sistema é integrado.

Joystick Helm Master EX Remoto
O mais recente sistema Helm Master EX permite instalar 
um Joystick Helm Master EX individual remoto em qualquer 
lugar da embarcação. Como o posto remoto não precisa da 
presença ao lado de um leme e acelerador, as possibilidades 
de localização são infinitas. Isto permite ao skipper controlar 
a embarcação a partir da posição ideal ao manobrar em 
espaços estreitos com velocidades de grande precisão.



Never drink or otherwise consume engine oil.

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 semi-sintéticos 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/yamalube

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

Nunca beba ou consuma óleo de motor.



Acessórios Genuínos 
Yamaha. Porquê escolher 
outro qualquer?

Ao escolher um motor fora de borda, o 
cliente quer qualidade e performance, o 
que indica que também que 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 uma confortável 
sensação de tranquilidade. 

Há também uma impressionante variedade, 
desde a roupa, aos acessórios para desportos 
náuticos e rebocáveis, às capas protetoras, 
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 construídos 
para durar. Tal como espera da Yamaha. 

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

Saco de transporte e armazenamento da 
hélice
Concebida em nylon Ripstop cor-de-laranja de 
alta visibilidade, este saco foi concebido para 
o reboque e o armazenamento a longo prazo. 
À medida que cada vez mais países exigem a 
cobertura da hélice durante o transporte de 
embarcações, este saco de alta qualidade é 
uma necessidade para qualquer entusiasta da 
navegação. O acolchoamento, a capacidade de 
ajustamento e a facilidade de instalação também 
fazem deste saco uma escolha óbvia.

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. Capacidade 
autoendireitante, mantém a cabeça fora de água. 
Flutuabilidade: espuma de polietileno. Largo 
suporte da cabeça e pescoço para aumentar a 
flutuabilidade fornecendo comforto adicional. 
Visibilidade: Laranja fluorescente e fitas retro-
refletoras. Conforto: painel de flutuação frontal 
dividido em 2 para aumentar o conforto, cinto 
inferior ajustável. Fecho: cinto ajustável na cin-
tura 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 
especificações foi produzido num material 
resistente a UV e água salgada. Os protetores 
vêem em preto com o logo Yamaha a branco. 

Colete salva-vidas insuflável

Concebido para assentar nas costas, em vez de no 
pescoço, e com almofadado adicional, este colete 
melhora o conforto. Concebido em materiais 
de alta qualidade, assegura a sua segurança 
enquanto desfruta do seu passeio de barco.

Protetor de Defensa 

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

Yamaha Motor Europe N.V.
Sucursal em Portugal

Rua Cidade de Córdova, 1
2610-038 Amadora

Portugal
Telefone: +351 211 206 764

apoioaocliente@yamaha-motor.pt

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

Concessionário


