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MILJØVENNLIG 
BÅTLIV
MED PERFEKSJON

Velkommen til en inspirerende verden av 
elektroniske motorer, hvor miljøvennlighet 
møter gleden ved båtlivet. Med den nye 
Yamaha Electric Drive kan du kjøre ut hvor du 
vil på vannet og gjøre det meste av båtdagen 
på en trygg, moderne og miljøvennlig måte.

Vår Electric Drive oppstilling finnes både 
for ferskvannsserien og den helt nye 
saltvannsserien, og er lett og komfortabel 
i bruk: Den unngår alle betydelige 
miljøforurensninger med null bensinlekkasjer 
og holder en ekstremt lav støyterskel til alle 

tider. I tillegg tilbyr Yamaha Electric Drives 
et flott utvalg funksjoner til små båter, som 
gjør dette til det selvfølgelige valget for 
miljøbevisste båtbrukere.



Forskjellen  
ved Yamaha

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.

Pålitelig, praktisk 
teknologi
Enkel å starte, jevn effekt og fullkommen 
pålitelighet er bare noen av egenskapene 
som har gitt de mindre motorene våre det 
verdensomspennende omdømme. Disse 
bærbare motorene er spekket med den 
nyeste teknologien og virkelig praktiske 
egenskaper, men her er fokuset på å gjøre 
livet enkelt og gøyalt – for folk som liker å 
utforske vannet i små båter, eller for de som 
ganske enkelt har behov for en pålitelig, 
bærbar kraftkilde i hverdagen

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. 



Ferskvannserien
Når du strekker deg bak for å nå din 
akterspeilmonterte motor, tar du ting i dine egne 
hender. Når du trenger respons, lett kontroll 
og urokkelig hardførhet med en gang, kan du 
stole på denne motoren i årevis. Med andre ord 
trenger du en Yamaha.

Saltvannserien
 
Saltvann er nådeløst hvis utstyret ditt ikke 
tåler det. Vi kjenner saltvann inn og ut, og vår 
MS-motorserie er bygget for hvert sekund 
tilbrakt i saltvann. Massevis med teknologi er 
brakt sammen i kombinasjon av uovertruffen 
kraft og formåltjenlig design som stopper 
saltvannskorrosjon før det begynner.
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Bortstuing med en hånd
Bare trekk opp motoren for å føre den inn, og 
brett den i ett av de ti posisjonene med en lett 
tommelbevegelse.

En Yamaha el-motor er lett og den desidert mest miljøvennlige motoren 
til småbåter.

Yamaha-motoren din kan slippes på vannet med et enkelt tommeltrykk, 
og så tas på land og lagres med en hånd. Du kan få mer ut av en 
hekkmontert motor enn du trodde var mulig, takket være et bredt utvalg 
av funksjoner som gir deg større kontroll.

Den er solid bygd også, med permanent magnetmotor, skademotstandige 
husdeler og belegg og en spesiell komposittdrivaksel som ikke blir 
bøyd, ødelagt eller som ruster under normal bruk. En kraftig propell 
maksimerer drivkraften og er motstandsdyktig mot flytende ugress og 
annet undervannsskrot.

Allsidig styring av styrespenning
En innovativ ring over motorfestet gjør det 
lettere å justere styrespenningen til det nivået 
du ønsker. Hold den løst for uanstrengt styring 
og trekk den ned for å holde motoren bestemt 
på plass, for en stivere styringsfølelse, eller for 
stabilitet når du stuer bort motoren.

Omvridbar håndkontroll
Dra fordel av et høyere nivå av anvendelighet 
med Tilt/Extend Tiller-håndtaket. Den kan vippe 
på opptil 45° og forlenges på opptil 15 cm, slik 
at det er lett å justere til enhver situasjon eller 
fiskestil. Alle modeller kommer også med et 
komfortabelt konturgrep.

Rask låsekam dybdejusterer
Endre dybde enkelt og sikkert, og lås så M20-
M26-M32 stramt til.



Kvalitet
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MS20 - Saltvann

Låsebeslag for spaken
Denne solide braketten med 10 posisjoner 
kommer med en spaklås for rask åpning og 
forsterkede materialer som motstår bøyning, 
fordreining og UV-skade.

Avansert beskyttelse imot korrosjon
Avansert beskyttelse imot korrosjon: MS-seriens 
understell er kornsprengt og dekket med 
aluminiumsbelegg for å beskytte mot oksidering 
og rust. Så gir et siste dekkende strøk av 
puddermaling det ultimate beskyttelseslaget.

Fullt innkapslet elektronikk
MS-seriens kontrollbord og kretsløp er 
beskyttet av et lager marine-gradert uretan. Alle 
elektroniske koblinger er forseglet i en væsketett 
varmekrympeslange for å holde saltvann ute, 
uansett hva.

Vi vet hva saltvann er, fordi det er det vi lever for og av, og MS20 er 
spesialkonstruert for hvert sekund av det. Massevis av teknologi, 
ubarmhjertig kraft og spesialkonstruert design som stanser 
saltvannkorrosjon før den i det hele tatt starter.

Denne MS20-modellen er konstruert med et intuitivt, brukervennlig 
design, og leverer 20,4 kg med kraft og nøyaktig manøvrering. Med 
den batteriforlengende kraften til Digital Maximizer og uovertruffen 
korrosjonsbeskyttelse. MS20 betyr at fisken ikke har flere steder å 
gjemme seg.

Digital Maximizer™
Yamaha-motorer utstyrt med Digital Maximizer™ 
gir opptil 5 ganger lengre levetid på en 
batteriladning. Disse trolling-motorene med 
variable fartsinnstillinger lar deg slå inn den 
nøyaktige farten, med bare så mye kraft du 
trenger, og hjelper deg bevare batteriet for en hel 
fiskedag.
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Låsebeslag for spaken
Denne solide braketten med 10 posisjoner 
kommer med en spaklås for rask åpning og 
forsterkede materialer som motstår bøyning, 
fordreining og UV-skade.

Holdbar, pålitelig, hardt arbeidende aktermontert elektrisk motor.

Yamaha MX-modellen er en holdbar, pålitelig, hardt-arbeidende 
aktermontert elektrisk motor. Modellen trekker bare så mye strøm som 
du trenger, så den kaster ikke bort energi.

Yamaha Electric Drives er anerkjent over hele verden som de mest 
holdbare, pålitelige, hardt arbeidende, aktermontere elektrisk motorene 
på vannet. Og MX-modellen tar den arven til et nytt nivå, Digital 
Maximizer™:  For å få motoren til å kjøre opptil fem ganger så langt på én 
lading.

Trykk-for-å-teste batterimåler
Trykk en knapp på motorhodet for å få 
umiddelbar status på batteriets levetid.

Digital Maximizer™
Yamaha-motorer utstyrt med Digital Maximizer™ 
gir opptil 5 ganger lengre levetid på en 
batteriladning. Disse trolling-motorene med 
variable fartsinnstillinger lar deg slå inn den 
nøyaktige farten, med bare så mye kraft du 
trenger, og hjelper deg bevare batteriet for en hel 
fiskedag.

Teleskopstyre
Få lett, komfortabel og intuitiv motoroperasjon 
med teleskopstyret på 15 cm.



Stille
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Uforgjengelig sammensatt skaft
Våre ultra-høytytende skaft av kompositt er 
sterkere enn stål, virtuellt uforgjengelige og 
bøyes under sammenstøt før de vender tilbake til 
sin opprinnelige form. De knekker ikke, brekker 
ikke, ruster og korroderer ikke.

En Yamaha Electric Drive er den mest praktiske, miljøvennlige måten å gi 
driv til en liten båt på, og kraftfullheten vil overraske deg.

Disse kompakte 12-voltsenhetene er enkle og stille i bruk, med justerbare 
braketter for rask, lett plassering, så du kan gli rett ut i vannet, skru det 
på og nyte dagen. De er lette å kontrollere med en tilgjengelig plassert 
tiller og et komfortabelt grep.

De er også motstandskraftige med permanente magnetmotorer, 
skadedyktige dekksler og belegg og spesielle drivaksler av kompositt som 
ikke bøyes, brekker eller korroderer under normal bruk. En kraftig propell 
maksimerer drivkraften og motstår sjøgress og andre undervannsrester.

En tøff liten kraftpartner
Akkurat som komposittakselen er de små 
motorene M12 og M18 påhenger som er tøffe på 
andre måter også, med hardtslående, permanent 
magnetisk 12-volts motor og slitesterkt 
kraftpropeller, og en ramme dekket av et 
motstandsdyktig deksel. Med andre ord kan du gå 
hvor du vil med disse. Uten dramatikk.

Kraftutstyr
Gir ekstra kraft for å kunne dytte gjennom tung 
vegetasjon. 

Smidig, kjølig og stille kraft
De ekstra store svingerne og kommutatorene 
fordeler varmen og kjøler av motoren for lengre 
batteritid og lengre motorlevetid, mens det unike 
bæresystemet reduserer friksjonen for å kutte 
støy som skremmer fiskene. Du blir så stille at de 
aldri vil høre deg.



Spesifikasjoner

M32 M26 M20 MS20 MX18 M18 M12
Monteringsfunksjon Bort-stuing med en hånd Bortstuing med en hånd Bortstuing med en hånd Spaklås brakett Spaklås Spaklås Spaklås

Kontroll Tilt/Extend Tiller Tilt/Extend Tiller Tilt/Extend Tiller Teleskopstyre Teleskopstyre Teleskopstyre Teleskopstyre

Max. fremstøt (kg) 31,8 25 20,4 20,4 18,2 18,2 13,6

Spenning 24 12 12 12 12 12 12

Fart (FWD/REV) Variabel Variabel 5 FWD/3 REV Variabel Variabel 5 FWD/3 REV 5 FWD/3 REV

Digital Maximizer Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei

Skaftlengde 1067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Batterimåler Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei

Max. Amp. Trekk 42 50 42 42 42 42 30

Serien Ferskvann Ferskvann Ferskvann Saltvann Ferskvann Ferskvann Ferskvann

Noen funksjoner vist gjelder ikke alle motor-versjoner. Spør din lokale forhandler.
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten forhåndsvarsel. 
Fotografiene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen anbefaling eller veiledning om 

trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i publikasjonen av disse bildene.  Vis alltid respekt for 
lokale maritime regler. Bruk alltid den anbefalte livvesten og sikkerhetsutstyret når du er på båten.

www.yamaha-motor.no følg oss på:

Forhandler

Yamaha Motor Europe N.V.
Filial Norge

Sjøskogenveien 5
P.b. 13

N-1429 Vinterbro,
Norway


