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PÅLITELIG
Rundt om i verden, velger folk som elsker
vannet, jevn, stille og pålitelig Yamaha-kraft
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.

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.

For vannsportentusiaster som vil utfordre
og dominere.

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



 

Forskjellen  
ved Yamaha

Vitenskapen bak 
innovasjon
En viktig faktor i skapelsen av The Yamaha 
Difference er hengivenheten vår til tekniske 
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. 



 

180º/360º styring

180º/360º styringsvinkel på disse motorene gir 
føreren fremragende kontroll og manøvrerbarhet 
i krappe svinger og ved legging til kai.

Elektronisk bensininnsprøytning

Alle Yamaha-modeller fra 25 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.

6YC-fargeinstrumenter
 

4,3” TFT-fargedisplay med justerbare lysstyrke, 
filter for redusert gjenskinn og nattmodus mot 
blending. Brukervennlige knapper for å velge 
avlesninger for flere funksjoner, inkludert advarsler 
og kontrollinformasjon for båtsystemet.

6YC
PrimeStart™

Kaldstart er like enkelt som i bilen – bare vri om 
nøkkelen! Den Yamaha-eksklusive PrimeStart™ 
eliminerer behovet for en vanlig choke. Standard 
på F15 og oppover.

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 fra og med F25.

6Y8-instrumenter

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

6Y8
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.

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.



 

Forskjellen  
ved Yamaha

Vertikal oppbevaringsposisjon
 

Hvileputene som er integrert i bunndekselet, 
gjør at motoren kan oppbevares liggende 
på ryggen, noe som gjør oppbevaringen mer 
praktisk.

Motoren kan lagres i tre forskjellige 
stillinger uten fare for søl

Yamahas eksklusive system er svært praktisk, og 
motoren kan oppbevares i tre forskjellige stillinger 
uten fare for at drivstoff eller olje skal lekke.

Innebygd bensintank
 

Drivstofftanken er integrert i dekselet, noe 
som eliminerer behovet for separat tank og 
drivstoffrør. Dette sparer åpenbart plass i 
båten også.

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.

Dual Thrust-propell
 

En propell med stor diameter og lav stigning – 
utformet for å maksimere fremdrift ved kjøring 
forover. 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!

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 kjølesystemet. Det blir 
mindre korrosjon, og motorens levetid forlenges. 
F8 og oppover.

2-veis drivstofftilførsel
 

Denne nyttige funksjonen lar deg velge mellom 
den innebygde drivstofftanken for korte turer 
eller en separat drivstofftank for langture
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Dual Thrust-propell   

Noen funksjoner vist gjelder ikke alle motor-versjoner. Spør din lokale forhandler.

 = standard     = Optional





En pålitelig 
samarbeidspartner
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Spesielle girutvekslingsforhold gir 
mer krefter i lav fart
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.

Power Trim & Tilt med stort utslag
(FT25)
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.

Smart design og praktiske funksjoner  
på FT9.9 og FT8
De seneste FT9.9 og FT8 har Yamahas nye 
strømlinjeformede design. Andre funksjoner 
som det bekvemme bærehåndtaket og støtputer 
for smart lagring forenkler håndteringen av 
motoren. Den nye  styrekulten med girhendel 
gjør dem lettkjørte.

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

Ta i bruk en kraftig arbeidshest
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.

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



Møt de nyeste  
bærbare motorene våre.

Lette, robuste og 
pålitelige.



11_F25G_SOHC, In-line 2, 4 valves

10_F25G_Battery-less Electronic fuel injection

Recoil
starter ACG ECU VST Fuel injector

IG coil Spark plug

6YC6Y8

  

F
25

 /
 F

20

F25 / F20

*

**

*

*

Unik effekt-til-vekt-ytelse

Disse nye generasjons fireventilers tosylindrede 
motorene er meget lette og gir enestående kraft 
for slike bærbare enheter. De er enkle i oppstart 
og jevntgående, med batteriløst EFI-system, og 
alternativer for manuell, elektrisk eller manuell/
elektrisk oppstart er tilgjengelig.

Kompatibel med Yamahas digitale 
nettverksinstrumenter
Nye F20 og F25 er meget enkle å håndtere og 
komfortable å kjøre, takket være de mange 
tekniske funksjonene. Fjernstyrte modeller er 
for eksempel kompatible med det avanserte 
digitale nettverkssystemet som gir kjøreren 
omfattende informasjon, samt en avslappende 
grad av presisjon når det gjelder håndtering 
og kontroll.

Enkel oppstart, sikkerhet og VTS

Oppstart, til og med fra kaldstart eller etter 
lagring, er akkurat like enkelt som på en bil. 
Kombinasjonen av vår legendariske PrimeStart™  
og nye batteriløse EFI-systemer sørger 
for at motoren fyrer opp første gang. På 
styrekultmodeller er variabel dorgehastighet 
(VTS – Variable Trolling Speed) standard, og du 
kan velge fantastisk tilleggsutstyr som vårt Y-COP 
tyverisikringssystem.

Den nyeste motordekseldesignen i ett 
stykke
Disse smarte, bærbare motorene er umiddelbart 
gjenkjennelige som Yamaha-motorer, med 
vår nyeste motordekseldesign  av robusthet i 
ett stykke, stilige dekaler og en følelse som 
enhver eier vil sette pris på. Et smart designet 
vannavtappende luftinntak er også innebygd i 
dekslet.

Disse tosylindrede, firetakts og bærbare motorene er ekte 
arbeidshester som gir jevn, økonomisk ytelse. Gi gass med vår 
nyeste F20 eller den velprøvde F25, og du får umiddelbart kjenne 
effekten av Yamahas innovative teknologi i arbeid. Den kommer 
med stormotorfunksjoner, med en helt unik effekt-til-vekt-ytelse og 
enestående økonomi.

Spesifikasjonen inkluderer to praktiske hvileputer og bærehåndtak, 
batteriløs EFI og full kompatibilitet med de eksklusive digitale 
nettverksinstrumentene våre.

Med énspaks styrefriksjonsjustering, bredt motorfeste, kraftige 
generatorer og nyttige tilvalg som variabel dorgehastighet (på 
styrekultmodeller) samt vår eksklusive Y-COP-sikkerhet, er disse 
motorene et godt valg. På F25 er Power Trim & Tilt med stort utslag 
også tilgjengelig.

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



En liten motor 
med stor ytelse
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Styrefriksjon

Du vil oppdage at F15 er svært enkle å styre 
og komfortable å kjøre takket være den 
frontmonterte girspaken, med den enkle 
styrefriksjonsjustering og snorstart med liten 
motstand. Et håndtak i styrebraketten og 
lagringspunkter bak gir bedre bærbarhet og 
praktisk oppbevaring.

Gruntvannsinnstilling

Du kan kjøre på grunt vann. Gruntvannsinn-
stillingen beskytter propellen din og gjør at 
du kan komme nærmere land enten du kjører i 
grumsete innsjøer eller krystallklart saltvann.

Generator med høy ytelse

Bruk det utstyret du trenger om bord. Gene-
ratoren med høy ytelse betyr at du alltid har 
strøm til å starte motoren selv om du har brukt 
mye strømkrevende ekstrautstyr og kjørt en 
lang periode på lavt turtall.

PrimeStart™

Start utenbordsmotoren like enkelt som en 
bilmotoren – også når den er kald. PrimeStart™ 
automatisk choke er eksklusivt for Yamaha. 
Motoren tenner hver gang – enten du starter 
den elektrisk eller manuelt.

F15 er en uslåelig kombinasjon av avansert teknologi, solid brukervenn-
lighet, høy effekt og stor driftsikkerhet.

Takket være en kompakt motorkonstruksjon med to sylindre er dette 
firetaktere som er kraftige, slitesterke og harmoniske. F15 er bensin-
gjerrige. Det reduserer eksosutslippet og gjør de mer miljøvennlige.

Disse motorene har mange Yamaha-spesialiteter som elektronisk ten-
ning, startsystem som reduserer motstanden, vannkjølt bensin pumpe 
og lyddemper med lange rør. Du finner teknologien vanligvis bare på 
langt større motorer. Den avanserte teknologien gjør at motorene 
egner seg like godt til yrkesbåter som fritidsbåter.



Våre lette 
tungvektere –  

nå med mer kraft
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Sistegenerasjons motorkonstruksjon –  
og mer effekt
Disse motorene er veldig kompakte og effektive, 
med to sylindre, SHOC (enkel overliggende 
kamaksel) konfigurasjon - og med det nye 
kompakte dekselet i siste design.

Hvilepunkter for enklere oppbevaring

De nyeste modellene har noen svært praktiske 
designfinesser som gjør oppbevaring enda 
enklere. De spesielle hvilepunktene gjør at du 
kan plassere motoren vertikalt eller horisontalt 
på dekket eller gulvet. Den nye, vippbare 
styrekulten gjør at motoren tar opp mindre 
plass ombord eller hjemme.

Lettvekter som er enkel å bære

Begge motorene er kjent for å være enkle å 
bære med seg, og de har nye, funksjonelle 
detaljer som gjør dem enda mer praktisk 
å bruke enn tidligere Et større, mer 
komfortabelt bærehåndtak er blitt integrert i 
styrebraketten. Den nyutformede styrekulten 
vippes tilbake, noe som gjør motoren enda 
mer kompakt før lagring.

Brukervennlig utforming av styrekult 
og girvelger
På disse nyeste modellene har styrekulten 
og kontrollene fått et ergonomisk design. 
Styrekulten med vrigass har praktisk lengde. 
Girvelgeren er ideelt montert på styrekulten. 
Det gir avslappet og trygg kontroll. Den 
vippbare styrekulten gir mer praktisk bæring 
og oppbevaring.

F8 og F9.9 er lette og bærbare. De viser at du ikke trenger en tung motor 
fastmontert på båten. Begge modellene er utstyrt med et komfortabelt, 
integrert bærehåndtak.

Du kan glede deg over lite støy og gunstig driftsøkonomi kombinert med jevn, 
pålitelig kraft. Yamahas CDI-tenningssystem sørger for pålitelig og umiddelbar 
start. Kombinasjonen av styrekulten med vrigass og girsystem med forover, 
nøytral og revers gir enkel og sikker manøvrering.

F8 eller F9,9 er fleksible motorer som kan brukes til det meste. De kan være 
motor på slepejolla, en motor du tar med deg på tur i bagasjerommet til bilen 
eller en motor du bruker på familens landstedsbåt.



Enkle å bære –  
enkle å bruke
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Smart, grått deksel og de nyeste 
designdekalene
For å vise den unike karakteren til F4, F5 og 
F6 har de fått et svært stilig utseende, med 
flotte, grå motordeksler og nyeste generasjon 
av Yamahas styling og dekaler. Det er en frisk 
design som gjenspeiler kjøregleden til disse 
kompakte, bærbare motorene og all den moro 
og opplevelser de gir.

180-graders styring med justering av 
friksjon og gas
Manøvrering er en fryd takket være enkel 
justering av styrefriksjonen og mulighet for 
å svinge motoren 90º til høyre eller venstre. 
Du har full kontroll med farten ved hjelp av et 
fornuftig gasshåndtak.

Kan oppbevares i tre posisjoner uten at 
det lekker olje fra motoren
Når du tar med deg motoren til og fra vannet 
eller lagrer den, er oljesøl det siste du ønsker 
deg. Yamaha-motorenes unike konstruksjon 
gjør at motoren kan oppbevares liggende 
med fronten ned eller på begge sider uten 
at det lekker olje utover bryggen, dekket, 
garasjegulvet eller i bagasjerommet til bilen.

Enkel og komfortabel å bære – på land 
og ombord
Når du ønsker å komme deg raskt ut på 
vannet, er enkel bærbarhet viktig. F4, F5 og 
F6 er det ultimate innen bærbar kraft med lav 
vekt, kompakte form og store, komfortable 
bærehåndtak. Dette er motorer som er enkle 
å ta med til vannet, enkle å løfte om bord og 
enkle å montere.

Dette er motorer du kan bære til stranden, enkelt montere på slepejolla 
eller ta med deg på tur i bagasjerommet til bilen. F4, F5 og F6 er praktiske å 
oppbevare og bruke. De er lette å starte og går jevnt. Du kan føle deg trygg 
og nyte båtlivet.

Kompakt størrelse, lav vekt, store bærehåndtak og innebygd bensintank gjør 
dem lette å håndtere. Yamahas CDI-tenningssystem gjør at de alltid starter 
uten problemer. Lavt drivstofforbruk, enkle betjeningsorganer, begrenset 
støy, lite vibrasjon og Yamaha-pålitelighet leveres som standard.

F4, F5 og F6 tilbyr smarte løsninger for familier som rimelig og trygt vil ut på 
sjøen. Den kompakte størrelsen gjør dem velegnet som ekstramotor om bord.



 

Lett, kraftig  
og bærbar!
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Nytt utseende – og ny 
forbrenningseffektivitet
F2.5 har fått en rekke motorforbedringer under 
det nye smarte, runde dekselet, slik at du får jevn 
og pålitelig drift. Den kan også oppbevares i tre 
posisjoner, og den kan stå på enten siden eller 
foran. Den overlegne forbrenningseffektiviteten 
gir svært lave utslipp, noe som gir et lavt støynivå 
og redusere kostnader.

Innebygget gjennomsiktig bensintank
 
Når du planlegger en tur, er det fint å vite at du 
har plass til alt nødvendig utstyr. Du får mer plass 
i båten, siden F2.5 har innebygd bensintank, noe 
som eliminerer behovet for en ekstra tank på 
dørken. Den gjennomsiktige designen til tanken 
gjør det enkelt å ha kontroll på drivstoffnivået til 
enhver tid.

360-graders styring. Kjør dit du vil
 
Første gang du starter F2.5, vil du fort sette pris 
på hvor smidig den er. Den 360-graders styringen 
gir uovertruffen manøvrering, og full revers er 
alltid tilgjengelig uten å måtte skifte gir. I tillegg 
er det store bærehåndtaket bak svært praktisk 
for styring i revers.

Praktisk og brukervennlig gir- og 
gasskontroll
En girspak i full størrelse finnes normalt bare 
på større motorer, men muligheten til å koble 
inn giret så enkelt og med så høy presisjon 
er et virkelig pluss for F2.5. Den praktiske 
plasseringen til alle hovedkontrollene, kombinert 
med brukervennligheten og presisjonen til 
det 360-graders styringssystemet, gir deg full 
kontroll ved fingertuppene.

Den svært kompakte F2.5 er en perfekt måte å ha det gøy på vannet på.  
Den forvandler selv den korteste båtturen til et fornøyelig eventyr.

Denne populære, bærbare motoren har en smart, ny form, er mer miljøvennlig 
og stillegående, og den har en rekke nye egenskaper. Motoren er stappet 
med nyskapende Yamaha-teknologi og har masser av kraft og suverene 
håndteringsegenskaper. På toppen av det hele gir den svært enkel manøvrering. 
Den kan også passe perfekt som en reservemotor for yachteiere.

Du får et utvalg av oppbevaringsposisjoner, en praktisk, gjennomsiktig 
drivstofftank og forbedrede, brukervennlige kontroller. Alt sammen er lett 
tilgjengelig, og sammen med et nytt, større og mer komfortabelt bærehåndtak  
gjør det denne firetakteren til et meget smart valg.



Grønt båtliv  
i perfeksjon
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M32 / M26 / M20                MS20                MX18          M18 / M12

TGIC Polyester
powder coat paint

99 % pure
aluminum coating

Grit-blasted
steel surface

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

Bare slå den på og kjør av gårde

Velkommen til en inspirerende verden av 
elektroniske stasjoner, 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 bade 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. 

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.

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.

Digital Maximizer™

Yamaha-motorer utstyrt med Digital Maximizer™ 
gir opptil 5 ganger lengre driftstid 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.

Kraftutstyr

Gir ekstra kraft for å kunne dytte gjennom tung 
vegetasjon. 



 

Spesifikasjoner

FT25 FT9.9 FT8 F25 F20 F15 F9.9 F8 F6

Motor Motor
Motortype Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt Motortype Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt

Slagvolum 498 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 432 cm³ 432 cm³ Slagvolum 362 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 139 cm³

Antall sylindere/konfigurasjon 2-sylindret,SOHC 2-sylindret,SOHC 2-sylindret,SOHC 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC Antall sylindere/konfigurasjon 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC 1, OHV

Boring x slag 65,0 mm x 75,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 65.0 mm x 65.1 mm 65.0 mm x 65.1 mm Boring x slag 63,0 mm x 58,1 mm 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm

Propellakseleffekt 18,4kW / 5,500 rpm 7,3kW / 5,500 rpm 5,9kW / 5,500 rpm 18.4kW / 6,000 rpm 14.7kW / 5,500 rpm Propellakseleffekt 11,0kW / 5,500 rpm 7,3kW / 5,500 rpm 5,9kW / 5,500 rpm 4,4kW / 5,000 rpm

Driftsområde ved full gasspådrag 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 Driftsområde ved full gasspådrag 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 4,500 - 5,500 rpm

Smøresystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smøresystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bensininnsprøytningssystem 1 forg. 1 forg. 1 forg. EFI EFI Bensininnsprøytningssystem 1 forg. 1 forg. 1 forg. 1 forg.

Ignition / advance system CDI CDI CDI CDI CDI Ignition / advance system CDI CDI CDI CDI

Startsystem Elektrisk Manuell (MH), Elektrisk (E, EP) Manuell (MH), Elektrisk (E, EP)
Elektrisk/ Manuell (W), Manuell (MH),  
Elektrisk (E, ET) med PrimeStart™

Elektrisk/ Manuell (W), Manuell (MH), 
Elektrisk (E, EP) med PrimeStart™ Startsystem Elektrisk (E, EH, EP), Manuell (MH) med PrimeS-

tart™ Manuell (MH), Elektrisk (E) Manuelt Manuelt

Girutvekslingsforhold 2.42 (29/12) 2.92(/38/13) 2,92/(38/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Girutvekslingsforhold 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensjoner Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil L:536mm L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm Anbefalt høyde på båtens akterspeil S:438mm L:565mm S:431mm L:558mm S:431 mm L:558 mm S:435 mm L:562 mm

Vekt med propell FT25FETL: 92.0 kg
FT9.9LMHL: 46.0 kg, FT9.9LMHX: 47.0 
kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 44.0 kg, 
FT9.9LEPL: 49.0 kg

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

F25GMHS: 57.0kg, F25GMHL: 59.0kg, 
F25GES: 56.0kg, F25GEL: 58.0kg, 
F25GETL: 64.0kg, F25GWHS: 60.0kg, 
F25GWHL: 62.0kg

F20GMHS: 57.0kg, F20GMHL: 59.0kg, 
F20GES: 56.0kg, F20GEL: 58.0kg, 
F20GWHL: 62.0kg, F20GEPS: 61,0kg 
F20GEPL: 63.0kg

Vekt med propell
F15CMHS: 51.0kg, F15CMHL: 53.0kg, F15CES: 
52.0kg, F15CEL: 54.0kg, F15CEHL: 56.0kg, 
F15CEPL: 60.0kg

F9.9JMHS: 40.0kg, F9.9JMHL: 41.0kg, 
F9.9JES:42.0kg F9.9JEL:43.0kg

F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg F6CMHS: 27.0 kg, F6CMHL: 28.0 kg

Tankvolum separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter separat,  25 liter separat,  25 liter Tankvolum separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter
1,1 liter (Innebygd drivstofftank) eller separat 
drivstofftank

Oljemengde 1,6 Liter 0,8 Liter 0,8 Liter 1.1 Liter 1.1 Liter Oljemengde 1,8 Liter 0,8 Liter 0,8 Liter 0,6 Liter

Ytterligere funksjoner Ytterligere funksjoner
Styreenhet Fjernkontroll Rorkult (MH), Fjernkontroll (E, EP) Rorkult (MH), Fjernkontroll (E, EP) Fjernkontroll (E, ET), Rorkult (MH + WH) Fjernkontroll (E, EP), Rorkult (MH + WH) Styreenhet Rorkult (MH, EH), Fjernkontroll (E, EP) Rorkult (MH), Fjerkontroll (E) Rorkulthåndtak Rorkulthåndtak

Trim- og tiltesystem Powertrim med stort utslag Manuell Tilt (MH, E), Powertilt (EP) Manuell Tilt (MH, E), Powertilt (EP)
Powertrim & Tilt (ET), Manuell Tilt (MH, 
E + WH)

Powertilt (EP), Manuell (MH, E + WH) Trim- og tiltesystem Powertilt (EP), Manuell (MH, EH, E) Manuelt Manuelt Manuelt

Lysspole/vekselstrømsgenerator 12 V - 14 A 12 V - 6 A *valgfri   ** 12 V - 6 A   *valgfri ** 12V - 16A med likeretter-regulator 12V - 16A  med likeretter-regulator Lysspole/vekselstrømsgenerator 12 V - 10 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A *valgfri

Tilt limitter (only for remote control specs) - - - - - Tilt limitter (only for remote control specs) - - - -

Startsperre (YCOP) - - - Valgfri Valgfri Startsperre (YCOP) - - - -

Propeller Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert (MH, WH), Valgfri (E, ET) Inkludert (MH, WH), Valgfri (E, EP) Propeller Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Motroterendemodell - - - - - Motroterendemodell - - - -

Gruntvannskjøring Standard Standard Standard Standard Standard Gruntvannskjøring Standard Standard Standard Standard

Digital nettverksinstrument II (6Y9) - - - - - Digital nettverksinstrument II (6Y9) - - - -

Digitalt nettverks instrument (6Y8/6YC) - - - Valgfri Valgfri Digitalt nettverks instrument (6Y8/6YC) - - - -

Variabelt dorgeturtall - - - Med DN instrumenter eller styrekult Med DN instrumenter eller styrekult Variabelt dorgeturtall - - - -

Dobbelt batteriladesystem - - - - - Dobbelt batteriladesystem - - - -

Girskiftdempesystem (SDS) - - - - - Girskiftdempesystem (SDS) - - - -



 

FT25 FT9.9 FT8 F25 F20 F15 F9.9 F8 F6

Motor Motor
Motortype Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt Motortype Firetakt Firetakt Firetakt Firetakt

Slagvolum 498 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 432 cm³ 432 cm³ Slagvolum 362 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 139 cm³

Antall sylindere/konfigurasjon 2-sylindret,SOHC 2-sylindret,SOHC 2-sylindret,SOHC 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC Antall sylindere/konfigurasjon 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC 1, OHV

Boring x slag 65,0 mm x 75,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 65.0 mm x 65.1 mm 65.0 mm x 65.1 mm Boring x slag 63,0 mm x 58,1 mm 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm

Propellakseleffekt 18,4kW / 5,500 rpm 7,3kW / 5,500 rpm 5,9kW / 5,500 rpm 18.4kW / 6,000 rpm 14.7kW / 5,500 rpm Propellakseleffekt 11,0kW / 5,500 rpm 7,3kW / 5,500 rpm 5,9kW / 5,500 rpm 4,4kW / 5,000 rpm

Driftsområde ved full gasspådrag 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 Driftsområde ved full gasspådrag 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 4,500 - 5,500 rpm

Smøresystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smøresystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bensininnsprøytningssystem 1 forg. 1 forg. 1 forg. EFI EFI Bensininnsprøytningssystem 1 forg. 1 forg. 1 forg. 1 forg.

Ignition / advance system CDI CDI CDI CDI CDI Ignition / advance system CDI CDI CDI CDI

Startsystem Elektrisk Manuell (MH), Elektrisk (E, EP) Manuell (MH), Elektrisk (E, EP)
Elektrisk/ Manuell (W), Manuell (MH),  
Elektrisk (E, ET) med PrimeStart™

Elektrisk/ Manuell (W), Manuell (MH), 
Elektrisk (E, EP) med PrimeStart™ Startsystem Elektrisk (E, EH, EP), Manuell (MH) med PrimeS-

tart™ Manuell (MH), Elektrisk (E) Manuelt Manuelt

Girutvekslingsforhold 2.42 (29/12) 2.92(/38/13) 2,92/(38/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Girutvekslingsforhold 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensjoner Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil L:536mm L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm Anbefalt høyde på båtens akterspeil S:438mm L:565mm S:431mm L:558mm S:431 mm L:558 mm S:435 mm L:562 mm

Vekt med propell FT25FETL: 92.0 kg
FT9.9LMHL: 46.0 kg, FT9.9LMHX: 47.0 
kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 44.0 kg, 
FT9.9LEPL: 49.0 kg

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

F25GMHS: 57.0kg, F25GMHL: 59.0kg, 
F25GES: 56.0kg, F25GEL: 58.0kg, 
F25GETL: 64.0kg, F25GWHS: 60.0kg, 
F25GWHL: 62.0kg

F20GMHS: 57.0kg, F20GMHL: 59.0kg, 
F20GES: 56.0kg, F20GEL: 58.0kg, 
F20GWHL: 62.0kg, F20GEPS: 61,0kg 
F20GEPL: 63.0kg

Vekt med propell
F15CMHS: 51.0kg, F15CMHL: 53.0kg, F15CES: 
52.0kg, F15CEL: 54.0kg, F15CEHL: 56.0kg, 
F15CEPL: 60.0kg

F9.9JMHS: 40.0kg, F9.9JMHL: 41.0kg, 
F9.9JES:42.0kg F9.9JEL:43.0kg

F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg F6CMHS: 27.0 kg, F6CMHL: 28.0 kg

Tankvolum separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter separat,  25 liter separat,  25 liter Tankvolum separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter
1,1 liter (Innebygd drivstofftank) eller separat 
drivstofftank

Oljemengde 1,6 Liter 0,8 Liter 0,8 Liter 1.1 Liter 1.1 Liter Oljemengde 1,8 Liter 0,8 Liter 0,8 Liter 0,6 Liter

Ytterligere funksjoner Ytterligere funksjoner
Styreenhet Fjernkontroll Rorkult (MH), Fjernkontroll (E, EP) Rorkult (MH), Fjernkontroll (E, EP) Fjernkontroll (E, ET), Rorkult (MH + WH) Fjernkontroll (E, EP), Rorkult (MH + WH) Styreenhet Rorkult (MH, EH), Fjernkontroll (E, EP) Rorkult (MH), Fjerkontroll (E) Rorkulthåndtak Rorkulthåndtak

Trim- og tiltesystem Powertrim med stort utslag Manuell Tilt (MH, E), Powertilt (EP) Manuell Tilt (MH, E), Powertilt (EP)
Powertrim & Tilt (ET), Manuell Tilt (MH, 
E + WH)

Powertilt (EP), Manuell (MH, E + WH) Trim- og tiltesystem Powertilt (EP), Manuell (MH, EH, E) Manuelt Manuelt Manuelt

Lysspole/vekselstrømsgenerator 12 V - 14 A 12 V - 6 A *valgfri   ** 12 V - 6 A   *valgfri ** 12V - 16A med likeretter-regulator 12V - 16A  med likeretter-regulator Lysspole/vekselstrømsgenerator 12 V - 10 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A med likeretter-regulator  ** 12 V - 6 A *valgfri

Tilt limitter (only for remote control specs) - - - - - Tilt limitter (only for remote control specs) - - - -

Startsperre (YCOP) - - - Valgfri Valgfri Startsperre (YCOP) - - - -

Propeller Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert (MH, WH), Valgfri (E, ET) Inkludert (MH, WH), Valgfri (E, EP) Propeller Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Motroterendemodell - - - - - Motroterendemodell - - - -

Gruntvannskjøring Standard Standard Standard Standard Standard Gruntvannskjøring Standard Standard Standard Standard

Digital nettverksinstrument II (6Y9) - - - - - Digital nettverksinstrument II (6Y9) - - - -

Digitalt nettverks instrument (6Y8/6YC) - - - Valgfri Valgfri Digitalt nettverks instrument (6Y8/6YC) - - - -

Variabelt dorgeturtall - - - Med DN instrumenter eller styrekult Med DN instrumenter eller styrekult Variabelt dorgeturtall - - - -

Dobbelt batteriladesystem - - - - - Dobbelt batteriladesystem - - - -

Girskiftdempesystem (SDS) - - - - - Girskiftdempesystem (SDS) - - - -



Spesifikasjoner

Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard  ** ekstrautstyr for Manuell-start, standard for El-start.

F5 F4 F2.5

Motor

Motortype Firetakt Firetakt Firetakt

Slagvolum 139 cm³ 139 cm³ 72 cm³

Antall sylindere/konfigurasjon 1, OHV 1, OHV 1, OHV

Boring x slag 62,0 mm x 46,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm 54,0 mm x 31,5 mm

Propellakseleffekt 3,7kW / 5,000 rpm 2,9kW / 4,500 rpm 1,8kW / 5,500 rpm

Driftsområde ved full gasspådrag 4,500 - 5,500 rpm 4,000 - 5,000 rpm 5,250 - 5,750 rpm

Smøresystem Våtsump Våtsump Plaskesmøring

Bensininnsprøytningssystem 1 forg. 1 forg. 1 forg.

Ignition / advance system CDI CDI TCI

Startsystem Manuelt Manuelt Manuelt

Girutvekslingsforhold 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensjoner

Anbefalt høyde på båtens akterspeil S:435 mm L:562 mm S:435 mm L:562 mm S:433 mm L:560 mm

Vekt med propell F5AMHS: 27.0 kg, F5AMHL: 28.0 kg F4BMHS: 27.0 kg, F4BMHL: 28.0 kg F2.5BMHS: 17.0 kg, F2.5BMHL: 18.0 kg

Tankvolum
1,1 liter (Innebygd drivstofftank) eller 
separat drivstofftank

1,1 liter (Innebygd drivstofftank) eller 
separat drivstofftank

0,9 liter (Innebygd drivstofftank)

Oljemengde 0,6 Liter 0,6 Liter 0,35 Liter

Ytterligere funksjoner

Styreenhet Rorkulthåndtak Rorkulthåndtak Rorkulthåndtak

Trim- og tiltesystem Manuelt Manuelt Manuelt

Lysspole/vekselstrømsgenerator 12 V - 6 A *valgfri 12 V - 6 A *valgfri -

Tilt limitter (only for remote control specs) - - -

Startsperre (YCOP) - - -

Propeller Inkludert Inkludert Inkludert

Motroterendemodell - - -

Gruntvannskjøring Standard Standard -

Digital nettverksinstrument II (6Y9) - - -

Digitalt nettverks instrument (6Y8/6YC) - - -

Variabelt dorgeturtall - - -

Dobbelt batteriladesystem - - -

Girskiftdempesystem (SDS) - - -



Invisible engineering

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.  
Den lokale Yamaha-forhandleren din kan gi 
deg råd om det beste Yamalube-produktet 
for din Yamaha motor. Du kan også besøke 
nettstedet vårt: www.yamaha-marine.no



Enhver Yamaha fortjener 
det beste

Vi anbefaler deg å alltid bruke Yamaha 
Genuine Parts, for å garantere at Yamaha 
produktet ditt alltid leverer optimal ytelse 
og langsiktig pålitelighet. Våre høykvalitets 
reservedeler samsvarer med oppgitt 
sikkerhetsstandard, passer perfekt og er 
veldig slitesterke - slik kan du nyte utstyret 
ditt i fred.

Ved å bruke en offisiell Yamaha-forhandler 
til service, kan du være sikker på at alt 
vedlikehold blir utført av en høyt kvalifisert 
Yamaha-tekniker som bruker Genuine Parts 
og Yamalube produkter.

Våre teknikere får jevnlig trening ved 
Yamaha Technical Academy,noe som 
gir dem ekspertkunnskaper og den 
dybdeerfaringen som trengs for å holde 
din Yamaha i fabrikktilstand. For mer 
informasjon, spør din Yamaha forhandler 
eller besøk hjemmesiden vår: 

www.yamaha-motor.eu/services

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.

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

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

Kraftig sikkerhetslås til 
utebordsmotor
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. 

Kraftig sikkerhetslås til 
motortvinger
Denne låsen til utenbordsmotorer 
passer motorer med motortvinger og 
er konstruert i rustfritt stål for maks 
beskyttelse. Støydempere er inkludert.

Motortrekk til utenbordsmotor

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

Yamaha Redningsvest Oransje 
100N (Voksen og barn)
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 på ryggen.

Fendersokk

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

Yamaha oppblåsbar rednings vest 
165N
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.

Servicesett til Yamaha oppblåsbar 
redningsvest
Din oppblåsbare redningsvest 
må kontrolleres nøye med jevne 
mellomrom, for å sikre at vesten virker 
som den skal. Vi anbefaler at man 
kontrollerer gasspatronen 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.

Yamaha Lastestropper

Inkluderer 2 stk. 25mm x 1,80 m 
stropper, med bruddstyrke på 590 kg. 
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