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FRIHET
Over hele verden velger folk som elsker
vannet, en jevn stille og pålitelig Yamahakraft for å hjelpe dem med å få mest ut av
hvert eneste øyeblikk.
Hvorfor? Fordi ingen andre utenbords
motorer har fortjent sin tillit så fullstendig,
eller har mer erfaring bak sitt navn.

Eller har evnen til å levere ytelse som passer
så godt til måten de foretrekker båtlivet.

For vannsportentusiaster som vil utfordre og
dominere.

Store båter. Små båter. Raske båter.
Saktegående båter. For mennesker som
bare elsker følelsen av å være på vannet. For
venner og familie som foretrekker å hygge
seg på vannet.

Uansett hvordan de foretrekker å hygge seg
på vannet, stoler de på at Yamaha gir dem
klasseledende ytelse.

Yamaha gjør
forskjellen

Vitenskapen bak
innovasjon
En viktig faktor i skapelsen av The Yamaha
Difference er hengivenheten vår til teknisk
innovasjon. Vi har vært først ute med mange
tekniske nyvinninger, fra revolusjonerende
motoroppsett til geniale inntaks- og eksossystemer – og vi har kommet med verdens
første serie av rene, økonomiske, pålitelige,
4-takts utenbordsmotorer.

Banebrytende teknologi
Forbrenningseffektivitet overgår alt, så vi
utnytter teknologier som f.eks. VCT (Variable
Camshaft Timing – variabel kamakselinnstilling) og DOHC (Double Overhead Camshafts –
doble overliggende kamaksler) for å optimalisere ytelsen. De unike teknologiene våre har
gitt andre fordeler også – som elektroniske
systemer med digital instrumentering, variabelt dorgeturtall og “drive-by-wire”-gass og
-girskift. HelmMaster er også en revolusjon.

Valg uten kompromiss
Det banebrytende arbeidet vårt innen
lavutslippsteknologier setter nye standarder
uten å gå på akkord med effekt og ytelse,
så utenbordsmotorene er nå raskere, mer
stillegående og mer økonomisk enn noen
gang tidligere – og bare Yamaha gir deg så
mye valgfrihet. Fra den bærbare F2.5 til den
kraftige F350.

“Drive-by-wire”-teknologi
Denne nyeste teknologien på større motorer er
et system som styrer gass- og girskiftfunksjoner,
i tillegg til å gi ettrykks start/stopp-kontroll og
automatisk synkronisering for installasjoner med
flere motorer.

6Y8

6Y8-instrumenter

Båtføreren får omfattende motorinformasjon via
det digitale nettverket, og de programmerbare
displayene er tydelige, informative og svært
lette å lese av.

Ettrykks start/stopp-kontroll
Det ligger i navnet at den praktiske énknapps
start/stopp-bryterpaneler gjør at flere motorer
kan startes eller stoppes med et knappetrykk.
For dobbel- eller trippelinstallasjoner med driveby-wire-kontroll.

Elektronisk bensininnspøytning
Alle Yamaha-modeller fra 20 hk og oppover har
EFI – vårt innovative, teknisk avanserte system
som gir drivstoff med nøyaktig innstilling og
volum – for å optimalisere forbrenningen
for høy ytelse, enkel start og overlegen
drivstofføkonomi.

CL7 Multidisplay
CL7
Primærinstrument for det nyeste GPS-baserte
Helm Master-systemet, med den nye tremodi-funksjonen SetPoint™. Den intuitive 7”
berøringsskjermen viser data for opptil fire
utenbordsmotorer.

Variabel kamakselinnstilling
Aktuatoren roterer for å fremskynde og forsinke
inntakets kamakselinnstilling for å gi en betydelig
økning i lavt og middels turtallsområde.

6YC-fargeinstrumenter
6YC
4,3” TFT-fargedisplay med justerbare lysstyrke, filter
for redusert gjenskinn og nattmodus mot blending.
Mulighet for to protokoller med brukervennlige
knapper for å velge avlesninger for flere funksjoner,
inkludert advarsler og kontrollinformasjon for
båtsystemet.

De ultimate
kreftene for gode
opplevelser på sjøen

Dual Thrust-propell
En propell med stor diameter og lav stigning,
utformet for å maksimere drivkraft i fremovergir
og, ved å omdirigere eksosstrømmen, forbedrer
den også manøvrerbarheten og trekkraften,
spesielt på tyngre båter.

Multifunksjonshåndtak
Dette robuste håndtaket er tilgjengelig for F25
til F115, og det gir et helt nytt nivå av komfort og
kontroll med alt det nødvendige lett tilgjengelig
– inkludert gass- og friksjonskontroller, girvelger,
PTT (elektrisk trim og tilt), stoppbryter/nøkkel –
med mer!

Dobbelt batteriladesystem
Dette systemets isolator skiller start- og
tilbehørsbatteriene for å sikre effektiv
strømfordeling for oppstart – en svært nyttig
funksjon ved betjening av flere tilbehør.

Frontmontert girspak
På aktuelle modeller er girspaken praktisk plassert
foran på motoren, noe som gjør den enkel å komme
til, og som gjør betjeningen komfortabel.

Fjernstyrt Y-COP-startsperre
Y-COP (Yamaha Customer Outboard Protection)
har fjernstyrt sender med trykknapp, og det er et
eksklusivt system som stanser motoren. Akkurat
som med en bil – den starter kun når du vil det.
Ekstrautstyr på F25 og oppover.

Tiltbegrenser
En nyttig funksjon som forhindrer føreren i å
overtilte motoren, noe som bidrar til å unngå skader
på dekselet.

Variabel dorgekontroll
Denne nyttige funksjonen, som er standard på
de fleste EFI-modeller, gir nøyaktig kontroll over
lave turtall for avslappet dorging. Justeringer
utføres i trinn på 50 o/min, ved bruk av en knapp på
turtelleren.

YDC-30-antikorrosjonsbeskyttelse
Denne spesialutviklede aluminiumslegeringen
brukes for de store ytterdelene på Yamahautenbordsmotorer. Takket være mange års
forskning og testing gir den maksimal beskyttelse
mot korrosjon i det krevende båtmiljøet.

SDS – dempesystem for girskift
Yamahas unike dempesystem for girskift (SDS)
gir jevnere og stillere girskift ved å redusere
den irriterende dunkelyden som vanligvis
forbindes med girskift, samt støy og vibrasjon.

Spylesystem for ferskvann.
Ingen grunn til å kjøre motoren – bare koble en
slange til den frontmonterte kontakten for å skylle
ut salt og skitt fra vannløpet. Det blir mindre
korrosjon, og motorens levetid forlenges. F8 og
oppover.

Gruntvannsinnstilling
Denne standardfunksjonen, som er standard på
F4 og oppover, er til god hjelp ved manøvrering i
lave hastigheter i grunt vann. Risikoen for å skade
propellen eller å gå på grunn reduseres også.
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Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Ekstrem –
til et høyere nivå

XF425 / XF3755
Denne påhengsmotoren er virkelig revolusjonerende. Den gir deg en
sømløs kombinasjon av ypperste effekt, dreiemoment og hastighet med
banebrytende teknologi og ytelse.

*

CL7

Den muskuløse nye formen og det dynamisk utseendet til XTO kommuniserer
umiddelbart sine utrolige klasseledende konsepter og teknologier som venter
på å bli sluppet løs.

XF425 / XF375

Den første firetakteren med direkte innsprøyting. Den første
påhengsmotoren med integrert elektronisk styring med sømløs tilkobling
til Yamahas Helm Master®-system. Den første påhengsmotoren med
dette nivået av reversdrivkraft, dreiemoment og hastighet. Dette er en
ekte ytelsesrevolusjon for større båter – og en utrolig historie. Oppnå det
ypperste. Oppdag Extreme.

Høye nivåer av kraft, dreiemoment og
kontroll

Ekstrem ytelse krever robust teknologi

Integrert elektrisk styring – smidig
effektiv

Optimal effektivitet fra
direkteinnsprøyting

XTO står for Xtreme Thrust Output, fordi denne
utrolige V8-enheten leverer en helt ny generasjon
av kraft, ytelse og presisjon som aldri før har vært
tilgjengelig. Sammen gir våre XF375- og XF425
XTO-motorer samt det unike Helm Master®systemet en sømløst integrert total kraft- og
kontrolløsning for større offshorebåter. Utforsk
det ekstreme.

Det inngås ingen kompromisser når det gjeldet
produksjonskvalitet og pålitelighet på dette
nivået, så hver eneste komponent i XTOmotorene er konstruert for de mest krevende
forhold. Fra den massive veivakselen til de
dreiemomentabsorberende robuste tannhjulene
– og fra den ekstra store propellakselen til den
helt nye girkasseutformingen med effektiv, lav
friksjon og bedre kjøling.

Dette svært effektive systemet, som faktisk
er innebygd i selve motorenheten, er ikke
bare lettere og mindre komplekst enn et eget
hydraulikksystem, men er renere å montere og
drive. I tillegg er responstiden for føreren raskere
og mer presis – og resultatet enda jevnere.

Med vår konstante søken etter stadig større
effektivitet og økonomi, skjer nyvinninger
ofte hos Yamaha, og drivstoffsystemet til
XTO-utenbordsmotorene er et godt eksempel
– det er den aller første 4-takts motoren
med direkteinnsprøyting. Faktisk er XTOutenbordsmotorene fullpakket med slike
fremskritt, fra anlegget for oljeskift til vanns til
det kraftforsterkende eksosanlegget.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

V6 - for
offshore-eventyr

F300 / F250 / F225
F225, F250 og F300 er høydepunkter i Yamahas utvikling av avansert, effektiv
motorteknologi. Disse lette og kraftige V6-motorene er konstruert for
krevende oppgaver på sjøen, og de er skreddersydde
for vannsportsaktiviteter.

*

CL7
*

6YC
*

Motorene er basert på en 24-ventilers DOHC-motor som har EFI (elektronisk
drivstoffinnsprøyting) og VCT (variabel kamakselinnstilling). Det gir høy
ytelse, lavt forbruk og jevn gange. Den kompakte og strømlinjeformede
konstruksjonen kombinerer teknologi med stil og moderne design.

6Y8

F300 / F250 / F225

Yamahas ‘drive-by-wire’ elektroniske gassjustering og girveksling gir
deg den jevneste og mest presise kontrollen du noensinne har opplevd.

24-ventiler, 4,2 liter 60º V6 med DOHC,
EFI og VCT

Den nyeste sylinderteknologien –
stort slagvolum med lav vekt

Elektronisk “drive-by-wire”-gass/gir og
dorgekontroll med variabelt turtall

Ettrykks start-/stopp-kontroll for
flere motorer

En avansert lettvekts motorkonstruksjon med
plasmastøpte sylindere, doble overliggende
kamaksler (DOHC) og fire ventiler per
sylinder. Variabel ventilkontroll (VCT) gir
økt forbrenningseffektivitet over hele
turtallsregisteret. Avanserte løsninger og
moderne teknologi gir flere hestekrefter per liter
motorvolum.

Plasmabelegget på sylinderveggene er 60 %
hardere enn stål. Resultatet er mindre friksjon,
lavere vekt og bedre kjøling. Det gir motorer med
stort slagvolum, lav vekt og effektiv forbrenning.

Det digitale nettverkssystemet (tilleggsutstyr)
gir deg den mest komfortable og enkleste
kontrollen du noensinne har opplevd. Automatisk
motorsynkronisering med to eller tre motorer
er standard, og du har presis kontroll med
motorturtall og fart ved dorging. En knapp på
turtelleren justerer turtallet i nøyaktige trinn på
50 o/min mellom 600 og 1000 omdreininger.

Har båten flere motorer, kan de startes og
stoppes ved å trykke på en knapp på dashbordet.
Bryterpanelet for stopp-/start-kontroll brukes
sammen med en hovednøkkel.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Smidige motorer imponerende kraft

F200 / F175 / F150
Motormodellene er utstyrt med siste generasjon elektronisk
bensininnsprøytning (EFI). Det gjør dem bensingjerrige og sørger for
at eksosutslippet er minimalisert. Legg økonomi, pålitelighet, lav vekt
og høy ytelse til egenskapene, så får du det perfekte alternativet.

*

CL7
*

6YC
*

Yamahas unike, drivstoffeffektive EFI-system, mikroprosessor-ECU,
variabel kamakselinnstilling (F200), lavutslippsteknologi samt systemer
for støyreduksjon arbeider sømløst sammen. I tillegg viser det sofistikerte
diagnosesystemet motor og ytelsesdata via en datamaskintilkobling,
noe som gjør vedlikehold raskt og enkelt.

6Y8

F200 / F175 / F150

I likhet med alle EFI-motorene våre kan F200 og F175 og F150 kobles til
Yamahas eksklusive nettverkssystem, noe som betyr at du kan velge mellom
en rekke digitale målere og instrumenter.

Firesylindret motor på 2,8 liter med
DOHC, 16 ventiler og EFI

Offset-veivaksel gir en kompakt design

Elektronisk “drive-by-wire”-gass og
-girskift

Enkel styring av motorturtall ved
dorging

Disse fullblodsmotorene gir utmerket forbrenningseffektivitet i hele turtallsregisteret
takket være avansert bensininnsprøytning, fire
ventiler per sylinder, DOHC (Double Overhead
Camshafts – doble overliggende kamaksler). F200
har i tillegg variabel kamakselinnstilling (Variable
Camshaft Timing – VCT). Avansert teknologi og
sofistikerte materialer gir et uovertruffent forhold mellom hestekrefter og sylindervolum
og et svært gunstig vekt/effekt-forhold.

Yamaha F200 og F175 er ultrakompakte motorer.
De spesielle, forskjøvede veivakslene og de
tannhjulsdrevne balanseakslene er bare to av de
mange tekniske løsningene ingeniørene valgte
for å oppnå små ytre dimensjoner og vibrasjonsfri
gange kombinert med høy effekt. De vannkjølte
labyrinteksossystemene gjør dem svært
stillegående også.

Det digitale nettverkssystemet (tilleggsutstyr)
gir føreren enkel, komfortabel kontroll.
Det synkroniserer motorene automatisk i
doble eller triple installasjoner og har en
ettrykks start/stopp-knapp. Det førsteklasses
multifunksjonsinstrumentet med 5-tommers LCDfargeskjerm er et annet attraktivt tilleggsutstyr
for F200G, F125C og F150G-modellen.

En annen funksjon ved det digitale nettverks
systemet (tilleggsutstyr) er den praktiske
knappen på turtelleren som gir deg presis
styring av fart og motorturtall. Du kan justere
motorturtallet i praktiske trinn på 50 o/ min
mellom 650 og 900 omdreininger. Belønningen
er jevne, avslappende fisketurer.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

V MAX ditt
dreiemomentet

V MAX SHO 175 / 150 / 115 / 90
Sofistikert, toppmoderne ingeniørvitenskap kan pakkes inn for en flott
fremtoning, noe vår imponerende, nye V MAX SHO linje beviser lett.
Disse 4-sylinders, 16-ventils EFI-motorene med avansert teknologi skjuler
en overraskende ytelse, akselerasjon og hastighet bak sine slanke,
strømlinjeformede design.

*

6YC
*

6Y8

De kraftige V MAX SHO motorene er spesialdesignet til å levere spennende
ytelse, som det ønskes av dagens eiere av de raskeste sportsbåtene,
fiskebåtene og fritidsbåtene. En 63.5 cm lang aksel er tilgjengelig valgfritt for
denne dynamiske nye serien, for å gi den et mer konkurransedyktig forsprang.

V MAX SHO 175 / 150 / 115 / 90

Til tross for slank look og aggressiv ytelse, leverer en V MAX SHO fremdeles
alt det verden forventer av en Yamaha 4-takts motor - smidig, hviskende lav
drift, imponerende drivstofføkonomi, høy-Ampere elektrisk ladekapasitet og
en pålitelighet som rett og slett ikke kan måle seg med noe.

Lettere vekt betaler seg i utbytte

Unikt Yamaha ‘V MAX SHO’ kappedesign

Høyeffektiv 35/50 Amp dynamo

Kompatibelt med et bredt utvalg av
måleinstrumenter

Yamahas ingeniørteam har fokusert på å redusere
vekten - ikke bare ved å redusere alt unødvendig
metall på V MAX SHO-motorer, men ved også å
utvikle et lettere undervannshus og toppdeksel
i kompositt materiale, en enkel-ramme til
motortrimming og vippemekanisme og en lettere
monteringsbrakett.

Den nye serien kommer med Yamahas allerede
berømte ‘V MAX SHO’ metallisk svart-røde
toppdeksel, som stiller seriens opprinnelse til
skue, det nye toppdekselet har også en aggressiv
og sporty ny grafikk som gjør en skikkelig
statement. På motoren står det klart og tydelig
“Dette er ingen vanlig påhengsmotor” - og det er
det heller ikke!

Vi vil være sikre på at du aldri mangler strøm til
oppstart, batterilading eller for å bruke tilbehør
når du er ute på vannet, derfor har vi utstyrt V
MAX SHO med en dynamo med tre faser. Med en
kapasitet på 35/50 Amp, har den kraft nok til å
lade batteriene dine under slepefart. Det kaller vi
fred i sjelen - og du kan forvente det når du eier
en Yamaha.

Den aller siste teknologien er inkorporert
i modellene våre, slik at V MAX SHO er
kompatibel med et bredt utvalg av Yamahas
eksklusive digitale kontrollsystemer og
måleinstrumenter, fra 6Y8 opptil de nyeste CL5/
CL7 måleinstrumentene og skjermene. Yamahas
systemer er uovertrufne når det kommer til klare,
nøyaktige motordata og ytelsesinformasjon som
hjelper deg med å kjøre båten.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Klasseledende
forhold mellom
effekt og vekt

F130 / F115
De lette og avanserte F115 og F130 gir deg optimal båtglede og ytelse. De
er de reneste, mest harmoniske og stillegående motorene på markedet.

*

6YC
*

Motorkonstruksjonen på 4-takterne er imponerende – 1,8-liters,
4 sylindre og 16 ventiler styrt av doble overliggende kamaksler. Den har
avansert elektronikk som gjør livet som båtbruker enklere. Motoren
er kompatibel med Yamahas digitale nettverksinstrumenter. Y-COP®
fjernstyrt startsperre og Power Trim & Tilt med stort utslag er standard.
Tiltbegrenser for trange motorbrønner leveres som ekstrautstyr.

6Y8

Effektiviteten til det gjennomtestede EFI-systemet og ny, avansert
forbrenningsteknologi sikrer fullstendig pålitelighet fra disse
fremragende Yamaha-motorene.

F130 / F115

*

16-ventilers, 4-sylindret, 4-takters DOHCrekkemotor på 1,8 liter

Kompakt og lett utforming –
ideelt for motorskifte

Startsperre (Y–COP)

Digitalt nettverkssystem (tilleggsutstyr) tydelig, nøyaktig informasjon

Med innovativ design på innsug og eksosventiler
– og doble kamaksler som opererer individuelt
– forbedres innsugs- og eksoseffektiviteten
drastisk, og drivstofforbruket optimaliseres
under forbrenningen. TCI-tenningssystemet
sørger for enkel start, konsekvent driftstid, lengre
levetid for pluggene og ikke minst førsteklasses
pålitelighet.

De allsidige F115 og F130 har et klasseledende
forhold mellom effekt og vekt. De egner seg til
mange båttyper og bruksområder og er et godt
alternativ for dem som vil oppgradere til ny
motor. Jevn, kraftig ytelse og 4-takts effektivitet
gir nytt liv til gamle båter av forskjellige størrelser
og typer.

Sinnsro leveres som standard med F115 og F130.
Yamahaen din er verdifull og ettertraktet –
dessverre også blant mennesker du ikke ønsker
å dele den med – Yamaha Customer Outboard
Protection (Y–COP) er en enkel fjernkontroll med
bryter som låser motoren slik at den bare starter
når du vil, akkurat som bilen din.

F115 og F130 er perfekte for Yamahas digitale
nettverksinstrumenter, med maksimal ytelse og
effektivitet. Via et multifunksjonsinstrument får
du informasjon om turtall, driftstimer, trimvinkel,
oljetrykk og variabelt dorgeturtall. Instrumentet
har varsellamper for hastighet, tankkapasitet og
drivstofføkonomi.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Lettere vekt Massive krefter Livlig akselerasjon

F100 / F80
De aller nyeste F100 og F80 er nå enda lettere – så de er vanskelige å slå
når det kommer til ekte allround-ytelse, jevn akselerasjon og god økonomi
Yamahas innovative konstruksjon gjør dem svært pålitelige også.

*

6YC
*

6Y8

Vår nyeste firetaktsteknologi gir uovertruffen ytelse – takket være en
16-ventilers motor med enkel overliggende kamaksel (SOHC) for livlig
akselerasjon, avanserte konstruksjoner for inntaks- og eksossystemer – og
Yamahas unike elektroniske bensininnsprøytning (EFI).
Du kan kjøre båten på en sikker og behagelig måte takket være blant annet
PrimeStart™ -generatoren med høy ytelse og Yamahas Power Trim & Tilt system.

F100 / F80

*

SOHC-motorkonstruksjon med 16 ventiler

Stor, enkel gassventil

Digitale nettverksinstrumenter

Enkel styring av motorturtall for
dorging (med tilleggsutstyr)

SOHC-konstruksjonen (enkel overliggende kamaksel) med stor sylinderkapasitet og 16-ventilers
format resulterer i optimal ventilfunksjon, noe
som gir raskere akselerasjon og økt ytelse. Yamahas nyeste 4-takts-teknologi kombinerer dette
med avanserte innsugs- og eksossystemer – og
vår unike elektroniske bensininnsprøytning (EFI).

Dette innovative systemet kontrollerer
luftstrømmen til alle fire sylindrene og justerer
den før den når injektorene til EFI-systemet.
Luften forsynes derfor med optimal presisjon
iht. førerens krav og forbrenningsforholdene.

F100 og F80 er kompatible med Yamahas
digitale nettverksinstrumenter, som gir deg
informasjonen du trenger for å maksimere
ytelsen og effektiviteten, inkludert en
multifunksjonsmåler med turtall, driftstimer,
trimvinkel, oljetrykk, varsellamper og variabel
turtallskontroll og en hastighets-/drivstoffmåler.

En annen funksjon ved det digitale nettverks
systemet er den praktiske knappen på turtelleren
som gir deg umiddelbar styring av motorturtallet
– det gjør det enkelt å justere moturturtallet i
praktiske trinn på 50 o/min mellom 550 og 1000
o/min. Belønningen er jevne, avslappende turer.

11_F90C/F100F_SOHC 16 valves

15_F90C/F100F_Throttle body, Intake manifold and Intake silencer

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Alltid en pålitelig
partner

F70
Den lette F70 er en allsidig motor perfekt egnet for et bredt utvalg båttyper.
Det er en motor som både hører hjemme i et krevende yrkesmiljø og i en
verden av fiske, vannsport, transport og båthygge.
F70 er ganske enkelt den letteste og kraftigste firetakteren i sin klasse.

*

6YC
*

6Y8

For renere ytelse, maksimal effektivitet og enkel start er den kraftige
16-ventilers SOHC-motoren utstyrt med elektronisk bensininnsprøytning (EFI)
og Yamahas unike PrimeStart™-system. Kompatibilitet med Yamahas digitale
nettverksinstrumenter gir båtføreren oversikt og kontroll.
Den moderne, strømlinjeformede utformingen til F70 vil få beundrende blikk
– både til havs og i havnen.

F70

*

16 ventiler, 4 sylindere i rekke, SOHC, EFI

Den er ikke bare rask - den er tøff også

Startsperre - Yamaha Customer
Outboard Protection (Y-COP)

Yamahas digitale nettverksinstrumenter

F70s avanserte lettvekts motorkonstruksjon
med enkel overliggende kamaksel (SOCH) og
fire ventiler per sylinder, gir maksimal kraft og
effektivitet. Store, lettvektsventiler og stempler
i avanserte materialer gir uttelling i form av flere
hestekrefter per liter sylindervolum enn andre
motorer i klassen.

Yamaha F70 gir enestående akselerasjon,
blant annet takket være utformingen av
undervannshuset med et høyt utvekslingsforhold
på 2,33:1. Alle delene i girhuset er spesialherdede.

Y-COP-systemet er enkelt, brukervennlig og
effektivt: Startsperren aktiveres og deaktiveres
med et enkelt trykk på en robust fjernkontroll.
Bare du kan starte motoren. Det reduserer faren
for at den kan bli stjålet.

F70 er kompatibel med Yamahas digitale
nettverksinstrumenter. Instrumentene gjør at du
har full oversikt og kan optimalisere kjøreturen.
Multifunksjonsindikatoren gir informasjon om
turtall, driftstimer, trimvinkel, oljetrykk og
hastighets-/drivstoffindikator. Instrumentet
har varsellamper og innstilling for variabel
turtallskontroll.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

En kraftig
arbeidshest

FT60 / FT50
Når du vil ha rå kraft og presis manøvrering, er FT-modellene våre det
perfekte svaret. Disse motorene setter høye standarder for fremdrift
og manøvrering. De støyer lite, er nærmest vibrasjonsfrie og har lavt
bensinforbruk. De egner seg spesielt godt til seilbåter, fiskebåter og
arbeidsbåter.

*

6YC
*

6Y8

FT-modellene bruker Yamahas patentbeskyttede Dual-Thrust-propell. Den
gir full kraft både når du kjører forover og når du bakker, slik at du enkelt kan
manøvrere en tung båt. CDI/TCI mikroprosessorstyrt tenning gir enkel og
pålitelig oppstart året rundt.

*

FT60 / FT50

Den kraftige generatoren gir ekstra strøm, også i lange perioder med lavt
turtall. Motorene i FT-serien er som sjølivets arbeidshester.

Spesielle girutvekslingsforhold gir
mer krefter i lav fart

Dual-Thrust-propell gir maksimal kraft
forover og i revers

Y-COP startsperre

Yamahas digitale nettverkssystem

FT-motorene er utviklet for å gi større drivkraft
og høyere dreiemoment enn en vanlig motor. De
spesielle girutvekslingsforholdene motvirker at
propellen spinner eller kaviterer. Girutvekslingen
og propellen skaper motorer som er optimalisert
for båter hvor fremdrift og krefter i lav fart er
viktigere enn høy toppfart.

De spesielle propellene på FT-modellene har
større diameter enn normalt og propellblader
med endret stigning. Når du bakker, reverseres
eksosstrømmen slik at propellen jobber i
uforstyrret vann. Det gjør at en tyngre båt blir
lettere å manøvrere og bakke.

Yamahas unike tyverisikring (Y-COP) er
brukervennlig og effektiv. Startsperren aktiveres
og deaktiveres med et enkelt trykk på den
robuste fjernkontrollen.Når startsperren er
aktivert, blir det vanskelig å stjele båten. Du
slipper å bekymre deg når du forlater den.

FT50 og FT60 er kompatible med Yamahas
digitale nettverksinstrumenter. Instrumentene
gir nøyaktig informasjon om turtall, driftstimer,
trimvinkel, oljetrykk. De har varsellamper og
gjør det mulig å stille inn variabel turtallskontroll.
Instrumentene har også hastighets og
drivstoffindikator som viser tankkapasitet og
driftsøkonomi.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Maksimal båtglede Minimale utslipp

F60 / F50
F60 og F50 er ideelle motorer til mange formål. De gir fritidbåten krefter
nok så du kan frakte mange mennesker. De har dreiemoment som gjør dem
velegnet til vannskikjøring. De kan kjøres lenge på lave turtall når du dorger
etter fisk.

*

6YC
*

6Y8

Yamahas elektroniske drivstoffinnsprøytningssystem (EFI) gjør ytelsen renere
og bensinforbruket lavere uten at det går ut over imponerende krefter og
heftig dreiemoment i hele turtallsregisteret.
F60 og F50 har mange unike Yamaha-funksjoner som er med på å gjøre
båtturen til en hyggelig, trygg og komfortabel opplevelse. Power Trim og
Tilt-systemet med stort utslag sørger for at du har full kontroll og kan justere
båten etter fart, værforhold og belastningen om bord. PrimeStart™ gjør det
like enkelt å starte båtmotoren som bilmotoren.

*

F60 / F50

*

Motorer med mange finesser inkludert
elektronisk styrt bensininnsprøytning - EFI

Startsperre – Yamaha Customer Outboard
Protections-system (Y-COP)

Yamahas digitale nettverksinstrumenter

Dorging med variabelt turtall

Yamaha kan bygge både små og ultra store
firetaktere. Nå har vi raffinert både F50 og F60
og utstyrt disse solide firesylindrete motorene
med mange finesser for at de skal gå stille og
tilnærmet vibrasjonsfritt. Økt slaglengde gir
mer krefter i hele turtallsregisteret.

Y-COP-systemet er enkelt, brukervennlig og
effektivt: Startsperren kobles ut og inn med et
enkelt trykk på en robust fjernkontroll. Dette
hindrer at båten blir stjålet, og du slipper å
bekymre deg når du forlater den.

F50 og F60 er kompatible med våre digitale nettverksinstrumenter, som gir deg informasjonen
du trenger for å maksimere ytelsen og effektiviteten. Et multifunksjonsinstrument viser blant
annet turtall, driftstimer, trimvinkel, oljetrykk og
indikerer fart og drivstofforbruk. Instrumentet
har varsellamper og mulighet for innstilling av
dorgeturtall.

Ved å trykke på en knapp på den digitale
nettverksturtelleren (ekstrautstyr) – eller
via den variable dorgeturtallsbryteren på
multifunksjonshåndtaket (ekstrautstyr) kan
føreren justere motorhastigheten i presise
trinn på 50 o/min mellom 620 og 900 o/min.
Båthastigheten blir jevn og riktig når du er ute og
dorger.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Motorene du
alltid kan stole på

F40 / F30
F40 og F30 er konstruert for å være enkle å installere og bruke,
samtidig som de har høy effekt og er solide.

*

6YC
*

Yamahas elektroniske bensininnsprøytningssystem (EFI) gir båten
imponerende toppfart. Begge motorene har massevis av krefter i det midtre
turtallsregisteret. I tillegg er de solide og bensingjerrige. Med PrimeStart™ er
motoren like enkel å starte som bilen din, og siden den er en Yamaha, kan du
stole på at motoren starter på første forsøk hver gang. Med Yamahas unike
Power Trim og Tilt-system med stort utslag har du full kontroll.

6Y8

*

F40 / F30

Yamaha’s Customer Outboard Protection-system (Y-COP) beskytter motoren
din mot tyveri. Startsperren aktiveres og deaktiveres med
en enkel fjernkontroll.

*

Multi-Point EFI-system

Yamaha Customer Outboard Protection
(Y-COP)

Digitale nettverksinstrumenter

Power Trim & Tilt med stort utslag

F30 og F40 er utstyrt med Yamahas anerkjente
Multi–Point EFI-system med dampreduksjon.
Det gir en ren, effektiv forbrenning. En kjapp
databrikke analyserer og justerer blandingen
av drivstoff og luft. Det gir umiddelbar
start, utmerket gassrespons og ren, effektiv
forbrenning.

Y-COP er brukervennlig, sikker og stopper
effektivt potensielle tyver. Startsperren aktiveres
og deaktiveres med et enkelt trykk på en robust
fjernkontroll. Dette hindrer at båten blir stjålet,
og du slipper å bekymre deg når du forlater den.

F40 og F30 er kompatible med Yamahas digitale
nettverksinstrumenter, som gir deg informasjonen du trenger for å maksimere ytelsen og effektiviteten. Et multifunksjonsinstrument viser blant
annet turtall, driftstimer, trimvinkel, oljetrykk,
forbruk og fart. Instrumentet har varsellamper og
brukes til innstilling av variabelt dorgeturtall.

Oppdag kraften og allsidigheten til en Yamahamotor. Trim og tilt justeres raskt og enkelt med
en bryter. Ved å justere motorens trimvinkel kan
du få raskere akselerasjon, høyere toppfart og
mer behagelige turer i med- og motsjø. Riktig trim
reduserer også bensinforbruket.

Visse funksjoner er tillegg eller ikke tilgjengelige for alle modeller. Ytterligere informasjon finner du hos din nærmeste forhandler.

Spesifikasjoner
XF425

XF375

F300

F250

F225

F200G

Motortype

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Slagvolum

5.559cc

5.559cc

4.169cc

4.169cc

4.169cc

2.785cc

60°-V8, 32-valve,
DOHC with VCT

60°-V8, 32-valve,
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,
DOHC with VCT

V6 (60°), 24-valve,
DOHC with VCT

4/In-line, 16-valve,
DOHC with VCT

Motor

Antall sylindere/konfigurasjon
Boring x slag

96,0 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

96,0 mm x 96,0 mm

96,0 mm x 96,2 mm

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

147,1kW / 5.500 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

5.000 - 6.000 rpm

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Bensininnsprøytningssystem

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Tenningssystem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk

1,79 (25/14)

1,79 (25/14)

1,75 (21/12)

1,75 (21/12)

1,75 (21/12)

1,86 (26/14)

X:640mm U:767mm E:894mm

X:640mm U:767mm E:894mm

X:643 mm U:770 mm

X:643 mm U:770 mm

X:643 mm U:770 mm

L:516 mm X:643 mm

X:442kg, U:453kg, E:463kg

F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX:
260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg,
FL300BETU: 268.0 kg

F250DETX: 260.0 kg, FL250DETX:
260.0 kg, F250DETU: 268.0 kg,
FL250DETU: 268.0

F225FETX: 260.0 kg,
FL225FETX: 260.0 kg,
F225 FETU: 268.0 kg

F200GETL: 226.0 kg,
F200GETX:227.0 kg,
FL200GETX: 227.0 kg

Propellakseleffekt
Driftsområde ved full gasspådrag
Smøresystem

Startsystem
Girutvekslingsforhold

Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil
Vekt med propell

X:442kg, U:453kg, E:463kg

Tankvolum
Oljemengde

-

-

-

-

-

-

7,8 L

7,8 L

6,3 L

6,3 L

6,3 L

4,5 L

Ytterligere funksjoner
Styreenhet

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Trim- og tiltesystem

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Lysspole/vekselstrømsgenerator

12 V - 90 A med likeretter /
regulator

12 V - 90 A med likeretter /
regulator

12 V - 70 A med likeretter /
regulator

12 V - 70 A med likeretter /
regulator

12 V - 50 A med likeretter /
regulator

12 V - 50 A med likeretter /
regulator

Standard

Standard

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP

YCOP

YCOP

YCOP valgfri

Tilt limitter (kun for fjernkontroll specs)
Startsperre
Propeller
Venstregående modell

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Tilgjengelig (X,U,E)

Tilgjengelig (X,U,E)

Tilgjengelig (ETX, ETU)

Tilgjengelig (ETX, ETU)

Tilgjengelig (ETX)

Tilgjengelig (ETX)

Gruntvannskjøring

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Digitalt nettverks instrument (rundt/
firkantet)

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter

Dobbelt batteriladesystem

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Girskiftdempesystem (SDS)

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Variabelt dorgeturtall

Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard
** Ekstrautstyr for manuell modeller, standard for El-modeller

F200F

V MAX
SHO 175

F175C

F175A

V MAX
SHO 150

F150G

F150D

Motortype

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Slagvolum

2.785cc

2.785cc

2.785cc

2.785cc

2.785cc

2.785cc

2.670cc

4/In-line, 16-valve,
DOHC with VCT

4/in-line, 16-valve,
DOHC with VCT

4/In-line, 16-valve, DOHC

4/in-line, 16-valve,
DOHC with VCT

4/In-line, 16-valve, DOHC

4/In-line, 16-valve, DOHC

Motor

Antall sylindere/konfigurasjon

4/In-line, 16-valve, DOHC

Boring x slag

96,0 mm x 96,2 mm

96,0 x 96,2 mm

96,0 mm x 96,2 mm

96,0 mm x 96,2 mm

96,0 x 96,2 mm

96,0 mm x 96,2 mm

94,0 mm x 96,2 mm

Propellakseleffekt

147,1kW / 5.500 rpm

128.7 kW / 175 HP

128,7kW / 5.500 rpm

128,7kW / 5.500 rpm

110.3kW / 150 HP

110,3kW / 5,500 rpm

110,3kW / 5,500 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5000 - 6000 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5000 - 6000 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5.000 - 6.000 rpm

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Bensininnsprøytningssystem

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Tenningssystem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

1,86 (26/14)

1.86 (26/13)

1,86 (26/14)

1,86 (26/14)

2.0 (28/14)

2,00 (28/14)

2,00 (28/14)

Anbefalt høyde på båtens akterspeil

L:516 mm X:643 mm

L: 516mm / X: 643 mm

L:516 mm X:643 mm

L:516 mm X:643 mm

L: 516mm / X: 643 mm

L:516 mm X643 mm

L:516 mm X643 mm

Vekt med propell

F200FETL: 226.0 kg,
F200FETX:227.0 kg,
FL200FETX:227.0 kg

VF175X: 227 kg
VF175L: 223 kg

F175CETL: 226.0 kg,
F175CETX:227.0 kg,
FL175CETX:227.0 kg

VF150X: 223 kg
VF150L: 227 kg

F150GETL: 226.0 kg,
F150GETX: 227.0 kg,
FL150GETX: 227.0 kg

F150DETL: 222.0 kg,
FL150DETL: 222.0 kg,
F150DETX: 227.0 kg,
FL150DETX: 227.0 kg

-

-

-

-

4,5L / 4,3L

4,5 L

4,5 L

4,5L / 4,3L

4,5 L

4,5 L

Driftsområde ved full gasspådrag
Smøresystem

Startsystem
Girutvekslingsforhold

Dimensjoner

Tankvolum
Oljemengde

4,5 L

F175AETL: 224.0 kg,
F175AETX: 225.0 kg,

Ytterligere funksjoner
Styreenhet

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Drive By Wire (DBW)

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Drive By Wire (DBW)

Fjernkontroll

Trim- og tiltesystem

Power Trim med stort utslag

Power Trim & Tilt

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim & Tilt

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Lysspole/vekselstrømsgenerator

12 V - 50 A med likeretter /
regulator

12V - 50A med likeretter /
regulator

12 V - 50 A med likeretter /
regulator

12 V - 50 A med likeretter /
regulator

12V - 50A med likeretter /
regulator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

Tilt limitter (kun for fjernkontroll specs)
Startsperre
Propeller
Venstregående modell
Gruntvannskjøring
Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)
Digitalt nettverks instrument (rundt/
firkantet)
Variabelt dorgeturtall

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Tilgjengelig (ETX)
Standard

Standard

-

Valgfri

Valgfri

Tilgjengelig (ETX)

-

Standard

Standard

Valgfri

-

Standard

Valgfri

Valgfri

Tilgjengelig (ETX)

Tilgjengelig (ETL, ETX)

Standard

Standard

Valgfri

-

Valgfri

Standard

Valgfri

Valgfri

Standard

Valgfri

Valgfri

Med DN instrumenter eller
rorkult

Med DN instrumenter

Med DN instrumenter

Med DN instrumenter eller
rorkult

Med DN instrumenter

Med DN instrumenter

-

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Dobbelt batteriladesystem

Valgfri

Girskiftdempesystem (SDS)

Valgfri

Spesifikasjoner
F130

V MAX
SHO 115

F115

F100

V MAX
SHO 90

F80

F70

Motortype

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Slagvolum

1.832cc

1.832cc

1.832cc

1.832cc

1.832cc

1.832cc

996cc

4/In-line, 16-valve, DOHC

4/in-line, 16-valve, DOHC

4/In-line, 16-valve, DOHC

4/In-line, 16-valve, SOHC

4/in-line, 16-valve, SOHC

4/In-line, 16-valve, SOHC

4/In-line, 16-valve, SOHC

Motor

Antall sylindere/konfigurasjon
Boring x slag

81,0 mm x 88,9 mm

81,0 x 88,9 mm

81,0 mm x 88,9 mm

81,0 mm x 88,9 mm

81,0 x 88,9 mm

81,0 mm x 88,9 mm

65,0 mm x 75,0 mm

Propellakseleffekt

95,6kW / 6,300 rpm

84.6 kW / 115 HP

84,6kW / 5,800 rpm

73,5kW / 5,500 rpm

66.2 kW / 90 HP

58,8kW / 5,500 rpm

51,5kW / 5.800 rpm

5.300 - 6.300 rpm

5300 - 6300 rpm

5.300 - 6.300 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5000 - 6000 rpm

5.000 - 6.000 rpm

5.300 - 6.300 rpm

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Bensininnsprøytningssystem

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Tenningssystem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

2,15 (28/13)

2.15 (28/13)

2,15 (28/13)

2,15 (28/13)

2.33 (28/12)

2,15 (28/13)

2,33 (28/12)

L: 516mm / X: 643 mm

L:516 mm X:643 mm

L:534 mm X:648 mm

VF90X: 162 kg VF90L: 166 kg

F80DETL: 162.0 kg, F80DETX;
166.0 kg

F70AETL: 119.0 kg, F70AETX:
121.0 kg

Driftsområde ved full gasspådrag
Smøresystem

Startsystem
Girutvekslingsforhold

Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil

L:516 mm X643 mm

L: 516mm / X: 643 mm

L:516 mm X:643 mm

L:516 mm X:643 mm

Vekt med propell

F130AETL: 174.0 kg,
F130AETX: 178.0 kg

VF115X: 176 kg VF115L: 180
kg

F115BETL: 173.0 kg,
F115BETX: 177.0 kg,
FL115BETX: 177.0 kg

F100FETL: 162.0 kg,
F100FETX; 166.0 kg

-

-

-

separat, 25 liter

3,2 L

3,2 L / 3,0 L

3,2 L

3,2 L

3,2 L / 3,0 L

3,2 L

2,1 L

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Trim- og tiltesystem

Power Trim med stort utslag

Power Trim & Tilt

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim & Tilt

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Lysspole/vekselstrømsgenerator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

12V - 35A med likeretter /
regulator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

12V - 35A med likeretter /
regulator

12 V - 35 A med likeretter /
regulator

12 V - 15 A med likeretter /
regulator
Valgfri

-

Tankvolum
Oljemengde

Ytterligere funksjoner
Styreenhet

Tilt limitter (kun for fjernkontroll specs)

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Startsperre

YCOP

YCOP valgfri

YCOP

YCOP valgfri

YCOP valgfri

YCOP valgfriv

YCOP

Propeller

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

-

-

Standard

Standard

Standard

-

-

Venstregående modell

-

Gruntvannskjøring

Standard

Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)

-

Digitalt nettverks instrument (rundt/
firkantet)
Variabelt dorgeturtall

Standard

Tilgjengelig (ETX)

-

Standard

Standard

-

-

Valgfri

Standard

Valgfri

Valgfri

Standard

Valgfri

Valgfri

Med DN instrumenter

"Med DN instrumenter eller
rorkult"

Med DN instrumenter eller
rorkult

Med DN instrumenter eller
rorkult

"Med DN instrumenter eller
rorkult"

Med DN instrumenter eller
rorkult

Med DN instrumenter eller
rorkult

-

-

-

-

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Dobbelt batteriladesystem

-

Girskiftdempesystem (SDS)

Tillegg

Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard
** Ekstrautstyr for manuell modeller, standard for El-modeller

FT60

FT50

F60

F50

F40

F30

Motortype

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Firetakt

Slagvolum

996cc

996cc

996cc

996cc

747cc

747cc

4/In-line,SOHC

4/In-line,SOHC

4/In-line, SOHC

4/In-line, SOHC

3/In-line, SOHC

3/In-line, SOHC

Motor

Antall sylindere/konfigurasjon
Boring x slag

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

Propellakseleffekt

44,1kW / 5.500 rpm

36,8kW / 5.500 rpm

44,1kW / 5,500 rpm

36,8kW / 5,500 rpm

29,4kW / 5,500 rpm

22,1kW / 5,500 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

5.000 - 6.000 rpm

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Våt sump

Bensininnsprøytningssystem

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Tenningssystem

CDI

CDI

TCI

TCI

CDI

CDI

Driftsområde ved full gasspådrag
Smøresystem

Startsystem
Girutvekslingsforhold

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

Elektrisk med Prime Start™

2,33 (28/12)

2,33 (28/12)

1,85 (24/13)

1,85 (24/13)

2,00 (26/13)

2,00 (26/13)

L:530mm X:644mm

L:530 mm

L:527 mm

L:527 mm

S:414 mm L:536 mm

S:414 mm L:536 mm

F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0
kg, F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS:
94.0 kg, F40FETL: 98.0 kg

F30BEHDL: 102.0 kg, F30BETS:
94.0 kg, F30BETL: 98.0 kg

Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil
Vekt med propell
Tankvolum
Oljemengde

FT60GETL: 125,0kg, FT60GETX:
127,0kg

FT50JETL:125,0 kg

F60FETL: 114.0 kg

F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0
kg

separat, 25 liter

separat, 25 liter

separat, 25 liter

separat, 25 liter

separat, 25 liter

separat, 25 liter

2,1 L

2,1 L

2,1 L

2,1 L

1,7 L

1,7 L

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Rorkult (EHD), Fjernkontroll (ET +
ED)

Rorkult (EHD), Fjernkontroll (ET)

Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt
assist (ED + EHD)

Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt
assist (EHD)

12 V - 17 A med likeretter /
regulator

12 V - 17 A med likeretter /
regulator

Ytterligere funksjoner
Styreenhet

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim med stort utslag

Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt
assist (ED)

12V - 16A

12V - 16A

12 V - 16 A med likeretter /
regulator

12 V - 16 A med likeretter /
regulator

Tilt limitter (kun for fjernkontroll specs)

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

-

-

Startsperre

Valgfri

Valgfri

YCOP valgfri

YCOP

YCOP

YCOP

Propeller

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

-

-

-

-

-

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm)

-

-

-

-

-

-

Digitalt nettverks instrument (rundt/
firkantet)

-

-

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Valgfri

Variabelt dorgeturtall

-

-

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Med DN instrumenter eller rorkult

Dobbelt batteriladesystem

-

-

-

-

-

-

Girskiftdempesystem (SDS)

-

-

-

-

-

-

Trim- og tiltesystem
Lysspole/vekselstrømsgenerator

Venstregående modell
Gruntvannskjøring

Ny Helm Master EX
Innovasjon i kontroll og
komfort
Yamahas helt nye Helm Master EX
er designet for både profesjonelle,
entusiaster og tilfeldige brukere
Kontrollsystemet for rigging gjør styring
av båten både enkelt og morsomt, med
en rekke sofistikerte funksjoner. Det er
designet både for oppsett med én eller
flere utenbordsmotorer.

Bransjens første!

Autopilot

Digital Electric Steering (DES)

Yamaha Helm Master EX-systemet er helt nytt med moderne
styling, førsteklasses følelse og ergonomi, og har en helt ny
Joystick med toppmoderne programvare.

Yamahas nye Autopilot tilbyr en rekke fordeler, noe som gir
deg muligheten til å slappe av mens utenbordsmotorene gjør
jobben selv. Det er en nødvendig installasjon for hele Helm
Master EX-systemet og inkluderer et lite panel på konsollen,
en retningssensor under konsollen, en presis GPS-antenne og
en styreenhet.

Det er nå mulig å legge til Yamahas sofistikerte Digital
Electric Steering (DES) til alle Yamaha DEC-kontrollerte
utenbordsmotorer for enkle oppsett med fire motorer*.
Ikke bare gir dette et mer romslig cockpitområde uten
konvensjonelle styrepumper, slanger eller ledninger som
kommer i veien, men de helelektriske aktuatorene er
ekstremt stille og raske, samtidig som de trekker enda
mindre strøm fra batteriene enn en typisk hydraulisk
servostyringsløsning, noe som sørger for at du får en jevn og
behagelig opplevelse.

Med mer strømlinjeformede knapper for giring og enkeltfunksjoner
for enkel betjening og forbedret totalopplevelse kan du med
joysticken navigere på trange steder, for eksempel i havner. For
oppsett med flere motorer kan du nå til og med flytte båten
sidelengs og rotere på aksen for enda mer presisjon. Den nye
joysticken Helm Master EX tillater også finjustering av autopilot og
posisjoneringsjusteringer i SetPoint.
Helm Master EX, som tidligere bare var tilgjengelig for oppsett
med flere motorer, er nå også tilgjengelig for Yamaha DEC
utenbordsinstallasjoner med én motor. Frustrasjonen ved å
manøvrere med én utenbordsmotor på trange steder med tungt
ratt er en ting av fortiden, siden joysticken er enkelt å bruke nesten
helt uten anstrengelser.

Det gir mange praktiske funksjoner for båtkontroll og
betjening, for eksempel å holde kursen: bruk finjusteringer
for å holde deg på kurs, helt opp til funksjonen for full
autopilot, der båten automatisk følger en satt GPS-kurs,
noe som gir deg en jevn og problemfri reise. Oppdag flere
av funksjonene i den dedikerte delen på nettstedet, eller
kontakt din lokale forhandler for å få en full detaljert oversikt
over utvalget av eksisterende alternativer.

Drive-by-Wire

Skjermalternativene

Elektroniske nøkkelbrytere

Yamahas nye Drive-by-Wire 6x9-toppmonterte kontroll med
helt ny design er tilgjengelig for oppsett med én eller flere
motorer, noe som gir større ergonomisk komfort og flere
nye funksjoner som hastighetskontroll (inkludert automatisk
mønsterskiftmodus for dorging på levere hastighet enn
tomgang) og Nøytral Hold. Dette maksimerer ytelsen og
minimerer drivstofforbruket, slik at du vet at du utnytter
utenbordsmotoren best mulig.

De mange skjermalternativene som er inkludert i den nye
Helm Master EX-enheten, har en helt ny CL5 berøringsskjerm
med farger, en CL7 multifunksjonsskjerm (MFD) og det
dedikerte tilkoblingsgrensesnittet for mer fullstendig og
bekymringsfri kontroll av båten, utført med stil.

Helm Master EX har blitt raffinert ned til minste detalj,
inkludert elektroniske nøkkelbrytere og en nøkkelfri
kontroll som flyter med automatisk anerkjennelse og som
styrer systemet på en “smart” og enkel måte. De helt nye
bakbelyste bryterpanelene har en slank, plassbesparende
trykknappdesign og moderne utseende. Disse nye panelene
sparer kritisk plass på dashbordet, noe som gir mer plass
til utstyret ditt, mens den elegante paneldesignen passer
perfekt til moderne båtdesign.

Viktig merknad: Hvis du vil ha mer informasjon, for eksempel spesifikke priser og hvordan du konfigurerer Helm Master EX for utenbordsmotoren, kan du kontakte din lokale forhandler.
* Med unntak av XTO hvor systemet er innebygd samt modellene 3.3L F250 DEC og F350A.

Usynlig ingeniørkunst
Hver Yamaha er konstruert for effektiv og
pålitelig kjøring – og den beste måten å
vedlikeholde den høye ytelsen og forlenge
levetiden til komponentene på, er å bruke
Yamalube-produkter.
Oljen er livsnerven i forbrenningsmotorer,
og Yamalube-serien omfatter hel- og
halvsyntetiske oljer for 2-taktsmotorer og
4-taktsmotorer, samt spesielle mineral- og
racingoljer. Dette betyr at Yamalube har det
riktige smøremidlet som passer til en lang
rekke klima- og bruksforhold.
Vi produserer også en serie pleieprodukter
som holder øyenstenen din i topp stand. Når
alt kommer til alt, tar Yamaha-sykkelen din
vare på deg hvis du tar vare på den. Den
lokale Yamaha-forhandleren din kan gi deg
råd om det beste Yamalube-produktet for
din Yamaha. Du kan også besøke nettstedet
vårt:
www.yamaha-motor.eu/yamalube

Hver Yamaha fortjener
det beste
For å sørge for at din Yamaha gir deg
optimal ytelse og langvarig pålitelighet
anbefaler vi at du alltid bruker originale
Yamaha-deler. Reservedelene våre er av
høy kvalitet, samsvarer med etablerte
sikkerhetsstandarder, passer perfekt og er
svært slitesterke – noe som gir trygghet.
Hvis du får utført vedlikeholdet hos en
offisiell Yamaha-forhandler, er du sikker på
at alt vedlikeholdet utføres av svært erfarne
Yamaha-teknikere som bruker originaldeler
og Yamalube-produkter.
Teknikerne våre læres regelmessig opp
på Yamaha Technical Academy for å gi
dem ekspertkunnskap og den grundige
erfaringen som kreves for å holde din
Yamaha i fabrikktilstand. For mer detaljert
informasjon kan du ta kontakt med din
lokale Yamaha-forhandler, eller besøke
nettstedet vårt:

Originale Yamaha-deler og
-tilbehør. Hvorfor velge noe
annet?
Yamaha-navnet er synonymt med ytelse,
kvalitet og pålitelighet – og navnet er fundamentert på et omdømme som er bygd opp
gjennom mange års konstruksjon og produksjon av utenbordsmotorer og
andre maritime produkter med avansert og
innovativ teknologi. Millioner av vannsportentusiaster og utøvere over hele verden
velger Yamaha også for deler og tilbehør. Alle
produktene våre er konstruert for å fungere
sømløst sammen. Det betyr ikke bare koordinert design,
utseende og styling, men også mer
pålitelig ytelse og trygghet.
Utvalget er også imponerende – fra spennende vannsporttilbehør, smarte ratt og propeller
med høy effekt – til høyteknologiske smøremidler, geniale sikkerhets-låser og trekk til
motorer og vannscootere. Og ikke minst fjernkontroller og styresystemer, brytere, filtre,
bensintanker og andre praktiske ting.

www.yamaha-motor.eu/services
Uansett hva du trenger for å få mer moro på
vannet, har vi produktene du trenger – og
de er konstruert for å yte mer og vare lenge.
Akkurat det du forventer av Yamaha.

Sikkerhetslås til utenbordsmotor

Kraftig sikkerhetslås til
motorbolter

Kraftig sikkerhetslås til
motortvinger

Motortrekk til utenbordsmotor

Yamaha stropper

Den klassiske sikkerhetslåsen til
utenbordsmotorer er designet i
karbonstål og passer motorer med
motortvinger. Den har en forsenket
messing-lås med støydemper.

Denne sikkerhetslåsen er designet
for å hindre at motorboltene løsner.
Passer opp til 1/2” (12mm) motorbolter.
Konstruert i rustfritt stål med
tyverisikring for maks beskyttelse.

Denne låsen til utenbordsmotorer
passer motorer med motortvinger og
er konstruert i rustfritt stål for maks
beskyttelse. Støydemper er inkluder

Den beste måten å ta vare på din
utenbordsmotor er ved å bruke vår
genuine motortrekk. Det pustende
motortrekket er designet med perfekt
passform til motorutvalget fra F2,5
og oppover. Smart og stilfullt, er de
produsert i et meget holdbart vannfast
materiale motstandsdyktig mot råte,
mugg og UV eksponering.

Inneholder to stropper med 25mm
bredde vurdert til 540 kg.
1,8 meter lang.

Transportsikring

Yamaha oppblåsbar
redningsvest 165N

Servicesett til Yamaha
oppblåsbar redningsvest

Yamaha Redningsvest Oransje
100N (Voksen og barn)

Fendersokk

Yamaha Transportsikring, motvirker
at utenbordsmotoren beveger seg for
mye mens båten din transporteres på
tilhenger. Rask og enkelt montering.
En Yamaha Transportsikringen passer
på modeller, F115A opp til V6-serien.
V8-modellene krever to støtter. Vær
oppmerksom på at dette produktet
ikke fungerer på F115B eller F130A.

Flyteevne: Nominell 150 N, faktisk
flyteevne 165 N (33 g CO2-gassflaske).
Ergonomisk form: Kort på brystet
og utskåret side og avrundet hals
for overlegen komfort. Slitesterkt
og fleksibelt ytre skall med refleks.
Synlighet for oppblåst vest: Sterk
signalgul farge + 300 cm² retro
refleksbånd. 40 mm ryggstropp av
polypropylen gir perfekt passform
når redningsvesten er blåst opp.
CE EN ISO 12402-3 12401.
Med Yamaha-logoen påtrykt.

Din oppblåsbare redningsvest må kontrolleres nøye med jevne mellomrom,
for å sikre at vesten virker som den skal.
Vi anbefaler at man kontrollerer gass
patronen dersom vesten er blitt lagret
i fuktige omgivelser og for sikkerhetsskyld anbefaler vi at du bytter patron
ved begynnelsen av sesongen. Kittet
inkluderer gasspatron (33g gass vekt)
og utløsermekanisme.

100 Newton kategori redningsvest.
Selvrettende funksjon, holder barnets
hode over vann. Polyetylen-skum gir
flyteevne. Stor rullekrage med økt
oppdrift som gir ekstra komfort og
forbedret hodestøtte. Synlighet: Sterk
oransje farge og retro-refleksbånd.
Behagelig å ha på. Flytepartiet er
delt i 2 for økt komfort. Justerbart
skrittstropp, justerbar midjebelte med
plastklips og nakkestropp. Håndtak i
ryggen.

Disse høykvalitets fendersokkene
er produsert i UV og
saltvannbestandig materiale.
Sokkene kommer i svart
med den hvite Yamaha-logoen.

Ha det gøy med å velge fra vår omfattende dele- og tilbehørskatalog - eller på www.yamaha-marine.no

yamaha-motor.no

Følg oss på:

Forhandler

Yamaha Motor Europe N.V.
Filial Norge
Sjøskogenveien 5
P.b. 13
N-1429 Vinterbro,
Norway

All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og kan endres uten forvarsel. Bildene kan vise båter
som kjøres av profesjonelle båtførere. Disse bildene er ikke nødvendigvis ment som en anbefaling eller veiledning
i sikker og trygg bruk av båt og motor. Følg alltid sjøveisreglene. Vis sjøvett. Bruk alltid godkjente flytevester og
annet sikkerhetsutstyr
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