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FRIHET
Över hela världen väljer människor tysta, 
tillförlitliga och kraftfulla utombordare från 
Yamaha till sina båtar.

Varför det?
Ingen annan utombordare har under årens 
lopp vunnit förtroendet hos alla typer av 
båtanvändare så fullständigt som Yamaha.

Eller kan leverera prestanda och dragkraft 
för alla typer av äventyr till sjöss med samma 
gedigna erfarenhet bakom.

För små lätta båtar till stora cruisers eller 
snabba öppna båtar finns erkända motorer 
från smidiga 2,5hk till mäktiga 425hk.

För personer som enkelt vill komma ut på 
sjön, för vänner och familjer som vill åka ut 
tillsammans, för vattensportfantasten som 
åker ut för nöjes skull med kompisarna.
Gemensamt för alla är förtroendet för 
Yamaha, för enkel hantering, klassledande 
prestanda och erkänd driftsäkerhet.



Tekniska innovationer
En nyckelfaktor till skillnaden med Yamaha 
är tekniska innovationer och utveckling som 
aldrig upphör. Detta utvecklingsarbete har 
resulterat i en komplett serie 4-taktsmotorer 
som använder sig av den senaste 
marinteknologin. Motorkonstruktioner som 
minskar den interna friktionen och smart 
designade insugs- och avgassytem ger 
överlägsen effektivitet.

Motorteknologi
Optimal förbränning över hela varvregistret 
är nyckeln till prestanda, körbarhet och 
låga utsläpp. Därför använder vi de senaste 
motorteknologierna som VCT (variabla 
kamtider), DOHC (dubbla överliggande 
kamaxlar) och EFI. Vår motorelektronik 
ger fler fördelar som nätverksbaserade 
instrument, justerbar trollingfart, Drive-by-
wire reglage och joystick styrning.

Val utan kompromisser
Rena förbränningstekniker som bidrar till att 
bevara miljön utan avkall på kraft, prestanda 
och användbarhet är ett huvudområde inom 
Yamahas motorutveckling. Våra motorer är 
nu snabbare, tystare och mer ekonomiska 
än någonsin tidigare. Endast Yamaha ger 
dig ett så brett urval. Från den portabla F2.5 
till adrenalinfylld prestanda i XTO 425 - en 
imponerande modellserie. Vi gör det enkelt 
att hitta den perfekta 4-taktaren för din båt 
och ditt båtliv.

Yamaha 
gör skillnad



 

6YC fullfärgsdisplay

Nya 4.3” displayen är tillverkad med tunnfilmsteknik 
har justerbar ljusstyrka och syns bra också i klart 
dagsljus. Displayen passar motorer med både 
mekaniska och elektriska reglage. Instrumentet ger 
en enkel och tydlig översikt och är lättmanövrerat 
tack vare enkla menyer. Instrumentet är NMEA 2000 
kompatibelt.

Standard instrument (6Y8)

Dessa separata NMEA 2000 instrument 
finns i två kit, bara varvräknare eller dubbla 
instrument. Instrumenten är lättavlästa, 
har bakgrundsbelysning och ger en mängd 
information. Varvräknaren visar bl.a. varv, 
trimvinkel och motorinformation för 
förarens kontroll. Den kombinerade logg och 
bränslemätaren fungerar som färddator med  
fart och bränsleförbrukning.

EFI Elektronisk bränsle-
insprutning

EFI är standard på alla våra motorer från 20 hk 
och uppåt. Detta avancerade system förser 
motorn med exakt mängd bränsle vid rätt  
tid. Resultatet är enkel start, bra gasrespons, 
låga utsläpp och hög prestanda.

Drive-By-Wire teknologi

Upptäck en ny känsla av exakt och tillförlitlig kon-
troll med den senaste DBW (Drive-by-wire) tekniken 
på våra större motorer. Detta högteknologiska sys-
tem styr helt gas och växelfunktioner via fantastiskt 
lätta och friktionslösa reglage. Systemet sköter även 
synkroniseringen av dubbelinstalltioner automa-
tiskt. Gäller F150G och större.

Start och stopp med en knapp

För flermotormontage med Drive-by-wire 
reglage så finns möjligheten att komplettera 
med en knapp som sköter uppstart och stopp 
av flera motorer automatiskt. Ett lätthanterligt 
och komfortabelt sätt att hantera en båt med 
flermotormontage. Gäller F150G och större.

CL7 Multidisplay 

7” touchskärm med full multifunktions kapacitet 
(MFD) för både båt och motordata upp till fyra 
motorer. Instrumentet stödjer funktioner som 
sjökort, fishfinder, kamera mm. och har en inbyggd 
GPS antenn.

CL7 6YC

6Y8
Variabla kamtider

Med variabla kamtider så justeras kamaxeln för 
motorns insug kontinuerligt vilket ger ett högre 
vridmoment i låg och mellanregistret. Resultatet är 
en båt som kommer snabbare i plan och en motor 
som svarar snabbare på gaspådrag. Gäller VMAX 
VF150, VF175 och F200 och större.



Yamaha 
gör skillnad

Dual Thrust propeller

Dessa propellrar har en stor diameter och 
bladarea för att ge bra dragkraft på tyngre båtar. 
Navets speciella utformning ändrar avgasflödet 
vid backning för högre dragkraft och bättre 
manövrering.

Laddsystem för dubbla 
batterikretsar

F150 och större motorer är förberedda för att ladda 
dubbla separata batterikretsar. Med dessa motorer 
behövs inget skiljrelä utan motorns laddsystem 
sköter båda kretsarna. Komplettera med en kabel 
och systemet är komplett.

Yamaha startspärr

Y-COP (Yamaha Customer Outboard Protection) 
låser och låser upp motorn via en enda knapp-
tryckning på den smidiga fjärrkontrollen. Den låser 
sig inte efter en viss tid vid slussning eller fiske utan 
du bestämmer när den är låst respektive upplåst. 
Tillval från F20G och standard från F80.

Variabelt trollingvarvtal

Denna smidiga funktion som är standard på många 
EFI modeller låter dig justera din lågfart i steg om 
50 varv via varvräknaren eller rorkulten..

YDC-30 Korrosionsskydd

Avancerat lack och skyddsystem som tillsammans 
med vår speciella aluminiumlegering tar hand om 
din motor både på in och utvändigt. Detta ger 
motorn lång livslängd, behåller dess utseende och 
värde.

Multifunktions rorkult

Denna tillbehörsrorkult för F20G - F115 har 
allt man behöver direkt i rorkulten. Riktigt 
tändningslås med nyckel, trim & tiltknapp vid 
tumgreppet, knapp för justering av trollingfart 
och framflyttad växelspak. Den justerbara 
styrfriktionen lyfter körkomforten ytterligare.

Frontmonterad växelspak

För F8 och större sitter växelreglaget i rorkulten  
för enklare hantering och manövrering.

Tilt begränsare

Som tillbehör finns en steglöst justerbar tilt-
begränsare. Detta smidiga tillbehör underlättar vid 
montering i trånga motorbrunnar där motorkåpan 
riskerar att ta i vid full upptiltning.



Grundvattenskydd

Vill du köra på grunt vatten eller lägga till vid 
stranden? Den här finessen innebär att du kan 
manövrera säkert på grunda vatten - med mindre 
risk att skada propeller eller växelhus. Från F4 och 
större.

För mjuka växlingar

Tar bort ”klonket” som normalt är förknippat 
med växlingar, Yamahas patenterade SDS™ (Shift 
Dampening System) använder ett mjukt gumminav 
för att dämpa ljud och vibrationer. Mjuka växlingar 
och tystare gång blir slutresultatet.

Färskvattenspolning

Du behöver inte köra motorn, bara anslut den 
frontmonterade snabbkopplingen för att spola 
ren motorns kylkanaler från saltvatten och smuts. 
Reducerad risk för korrosion och förlängd livslängd 
på motorn blir belöningen. Standard från F8.



XF425 XF375 F300 F250 F225 F200G F200F V MAX 
SHO 175 F175C F175A

Yamaha gör skillnad

Drive-By-Wire teknologi       

Start och stopp med en knapp       

CL7
CL7 7” multifunktions display        

6YC
6YC 4,3” Multifunktions display          

6Y8
Separata runda instrument          

EFI Elektronisk bränsle-insprutning          

Variabla kamtider        

Dual Thrust propeller

Laddsystem för dubbla kretsar          

Y-COP Startspärr          

Variabelt trollingvarvtal          

Multifunktions rorkult

Frontmonterad växelspak

Tiltbegränsare          

YDC-30 Korrosionsskydd          

SDS – Växeldämpning          

Färskvattenspolning          

Grundvattensmyg          

 = Standard     = Finns som tillval



V MAX 
SHO 150 F150G F150D F130 V MAX 

SHO 115 F115 F100 V MAX 
SHO 90 F80 F70 FT60 FT50 F60 F50 F40 F30





   

               

               

               



 

  

               

               

         

         

             

               

         

               

               

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Höga nivåer av effekt, vridmoment och 
kontroll
XTO betyder Xtreme Thrust Output för att den 
här häftiga V8-enheten ger en helt ny nivå av 
effekt, prestanda och precisionskontroll som 
aldrig varit tillgänglig tidigare. Tillsammans 
är våra XF375- och XF425-XTO-motorer och 
det unika Helm Master®-systemet en sömlöst 
integrerad total effekt- och kontrollösning för 
större offshorebåtar. Utforska det extrema.

Optimal effektivitet från 
direktinsprutning
Med dagens ständiga strävan efter allt större 
effektivitet och prisvärdhet är Yamaha ofta 
branschledande och bränslesystemet på XTO-
utombordarna är ett bra exempel på detta 
– det är den första marina fyrtaktsmotorn 
med direktinsprutning. I själva verket är XTO-
utombordare fullpackade med tekniska framsteg, 
från möjligheten att byta växelhusoljan i vattnet 
till avgassystemet som förbättrar dragkraften.

Integrerad elektrisk styrning – smidigt 
och effektivt
Det här mycket effektiva systemet, som faktiskt 
är inbyggt i själva motorenheten, är inte bara 
lättare och mindre komplicerat än ett separat 
hydrauliskt system, det är dessutom renare att 
montera och använda. Dessutom kan föraren 
reagera snabbare och mer exakt – så att 
resultatet blir ännu jämnare. 
Du väljer själv hur många rattvarv det ska vara 
från styrbord till babord och vilken friktion som 
känns bäst, du kan även välja progressiv styrning 
med olika motstånd och rattvarv beroende på 
fart, valet är ditt!

Extrema prestanda kräver tuff teknik 

Det går inte att kompromissa med 
produktkvalitet och tillförlitlighet på den här 
nivån, så varenda del av XTO-motorerna är 
utvecklade för att klara trycket. Från den massiva 
vevaxeln till de vridmomentsabsorberande 
slitstarka dreven – och från den extra stora 
diametern på propellern till den helt nya 
växelhusdesignen med låg friktionskoefficient 
och bättre kylning.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.

XF425 / XF375

Game changer – XTO liknar inget annat.   En utombordare som smidigt 
kombinerar oöverträffad kraft, vridmoment och varvtal med banbrytande 
teknik och prestanda.

XTO:s nya muskulösa former och dynamiska utseende framhäver de otroliga 
branschledande koncept och tekniker hos den här modellen som bara väntar 
på att släppas lös.

Den första direktinsprutade 4-taktaren.  Den första med integrerad 
elektronisk styrning, jobbar sömlöst med Yamahas Helm Master®-system.  
Den första som uppnått sådan nivå på dragkraft vid back, vridmoment och 
hastighet.   Det här är en verklig prestandarevolution för större båtar och en 
fantastisk berättelse.   Uppnå det ultimata.  Upptäck XTO.



V6 - för 
offshore-äventyr
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4,2-liters 60º V6-motor med 24 ventiler 
och DOHC, EFI och VCT
En avancerad, lätt motorenhet med 
plasmabehandlade foderlösa cylindrar, 
dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) och 
fyra ventiler per cylinder. Variabla ventiltider 
(VCT) ger ökad förbränningseffektivitet över 
hela varvtalsområdet. Denna kombination av 
avancerad teknik ger klassledande effekt och 
vridmoment.

Enkelmanövrerat start- och stoppreglage 
för flera motorer
Med en enkel knapptryckning går det att starta 
och stoppa motorerna direkt i installationer 
med flera motorer. Den snygga och praktiska 
brytarpanelen för start- och stoppreglage med 
en knapptryckning används tillsammans med 
huvudströmbrytaren.

Elektronisk gas och växling av  
Drive-by-wire -typ och trollingvarvtal
Det digitala nätverkssystemet ger dig den mest 
komfortabla kontroll du någonsin upplevt, 
inklusive automatisk motorsynkronisering 
vid dubbla/trippel installationer och kontroll 
av motorvartal vid trolling. En knapp på 
varvräknaren justerar varvtalet i enkla 50  
varv/min steg mellan 600 och 1000.

Senaste cylinderteknologin - stor 
cylindervolym med låg vikt
Plasma fusionsprocessen på cylinderväggarna 
är 60% hårdare än stål, men denna avancerade 
teknologi ger också lägre vikt, bättre kylning 
och lägre friktion. Resultatet är en motor med 
branschens största cylindervolym och lägsta vikt.

Utombordarna F225F, F250D och F300B representerar toppskiktet av 
Yamahas senaste generations marinteknik. De lätta, kompakta V6- motorerna 
är konstruerade för krävande havsmiljö och är de bästa kraftpaket du kan ha 
när du ger dig ut på sjön.

Den avancerade motorn med 24 ventiler och DOHC har både EFI (elektronisk 
bränsleinsprutning) och VCT (variabla ventiltider), vilket bidrar till ren, jämn 
effekt, maximal bränsleeffektivitet och enkel start. Den slimmade, kompakta 
designen – teknik kombinerad med stil –  
talar för sig själv.

Samtidigt får du med Yamahas elektroniska gas och växling av Drive-by-wire 
-typ uppleva den mjukaste, mest exakta motorstyrningen någonsin.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Smidiga motorer - 
Imponerande kraft
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2,8 liter, 4-cylindrig, 16-ventiler DOHC

De här motorerna har utmärkt 
förbränningseffektivitet genom hela 
varvtalsregisteret tack vare finesser som EFI, 4 
ventiler per cylinder, DOHC (Dubbla överliggande 
kamaxlar) - och på F200, även variabla 
kamtider (VCT). En mix av avancerad teknik ger 
exceptionellt god effekt/vikt förhållande.

Fjärrstyrt startspärrsystem - Y-COP

Lugn och ro är standard med Yamaha. Din 
Yamaha är värdefull och eftertraktad – ibland av 
personer du inte vill dela den med – och därför 
finns Yamahas startspärrsystem (Y-COP), en 
enkel fjärrkontroll med tryckknappar som spärrar 
motorn och ser till att den, precis som din bil, bara 
startar när du själv vill det.

Variabelt trollingvarvtal

Trollingvarvtalet justerar du enkelt på 
varvräknaren. Den ger dig direkt kontroll över 
motorvarvtalet genom att göra det enkelt att 
justera motorhastigheten i bekväma steg om 50 
varv per minut mellan 650 och 900 varv per minut. 
Belöningen är en smidig och avslappnad körning. 

Elektronisk ’drive-by-wire’ gas och växling

F150 - F200 finns med både mekanisk och DBW 
reglage. Förutom fantastiskt sköna reglage 
med progressivt gaspådrag och friktionslösa 
hantering så ger DBW systemet ett antal andra 
fördelar.Te.x. komfortabel kontroll genom 
automatisk synkronisering av motorer i dubbel 
eller trippelmontage och en ett-trycks Start/
Stop knapp. Vårt multifunktionsinstrument 
med 7” touchskärm med full MFD stöd är ett 
annat mycket attraktivt, unikt tillbehör för DBW 
modellerna.

När det gäller exceptionell kraft och acceleration är dessa rena, tysta och 
smidiga EFI-utrustade motorer svårslagna. Lägg till ekonomi, pålitlighet och 
all-round prestanda - här har du det perfekta valet.

Vi utvecklade dessa fyrcylindriga motorer till att vara ultrakompakta och den 
speciella vevaxeln och drevdrivna balansaxlarna är bara två av många tekniska 
framsteg som tagits fram av våra ingenjörer för att bidra till att uppnå detta 
mål. 

Yamahas unika, bränsleeffektiva EFI-system, mikroprocessor-ECU, variabla 
kamtider, rena förbränningsteknik och ljuddämpningssystem samarbetar 
kontinuerligt - och dessutom visar det sofistikerade diagnossystemet motor- 
och prestandadata via datalänk, så underhållet går snabbt och enkelt. Precis 
som alla våra EFI-motorer kan F200, F175 och F150 länkas till Yamahas 
exklusiva nätverkssystem, vilket betyder att du kan välja från vårt stora utbud 
av digitala mätare och instrument.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Lägre vikt ger utdelning

Yamahas ingenjörsteam har fokuserat på att 
minska vikten – inte bara genom att reducera 
all onödig metall på V MAX SHO-motorerna, 
utan även genom att utveckla lättare delar och 
kåpor i kompositmaterial, en enkelkolvs trim & 
tiltmekanism och ett lättare monteringsfäste.

Kompatibilitet med ett brett sortiment av 
mätare
Den allra senaste tekniken är integrerad i våra 
modeller, så V MAX SHO är kompatibel med 
ett mycket brett utbud av Yamahas exklusiva 
digitala styrsystem och mätare, från 6Y8 upp till 
de senaste CL5/CL7-mätarna och displayerna. 
Därför är Yamaha-systemen oöverträffade när 
det gäller att ha tydlig, exakt motordata och 
prestandainformation för att hjälpa dig att köra 
båten.

Högeffekts-generator på 35/50 A

Vi vill se till att du aldrig saknar kraft för att 
starta, ladda batterierna eller köra tillbehör när 
du är ute på sjön, vilket är skälet till att vi utrustar 
V MAX SHO med en trefas-generator. Med sina 
35/50 A kapacitet, har den även kraft att ladda 
batterierna vid trollinghastighet. Det kallas 
sinnesro – och du kan förvänta dig detta när du 
äger en Yamaha.

Unika Yamahas design av “V MAX SHO”-
kåpan
Med Yamahas redan berömda “V MAX SHO”-
metallic svart och röda kåpa, uppvisar den nya 
serien sitt ursprung starkt, men den senaste 
kåpans design har ett dynamiskt, aggressivt 
och sportigt nytt grafikschema som avger 
ett klart budskap. På akterspegeln av din båt 
kan man tydligt avläsa “Detta är ingen vanlig 
utombordare” – och det är det inte!

Sofistikerad, toppmodern teknik kan förpackas för att se fantastisk ut, ett 
faktum som bevisats av vår imponerande nya V MAX SHO-serie. Denna 
avancerade teknik, 4-cylindrar och 16-ventiler, EFI-motorerna döljer fantastisk 
prestanda, acceleration och hastighet inuti sina eleganta, strömlinjeformade 
konstruktioner.

De kraftfulla V MAX SHO-motorerna har utformats speciellt för att 
leverera den spännande, vind-i-håret-prestandan som eftertraktas av 
ägare av dagens snabba sport-, fiske- och äventyrs-båtar. Valmöjligheten 
av en 25-tums rigglängd tillför detta dynamiska nya sortiment ytterligare 
konkurrensfördelar.

Trots det snygga utseendet och de aggressiva prestandan, levererar en V MAX 
SHO allt som världen förväntar sig av en Yamaha 4-takts motor – mjuk, tyst 
drift, imponerande bränsleekonomi, hög elektrisk laddningskapacitet – och 
tillförlitlighet som helt enkelt är oöverträffad.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Den högsta effekt - 
vikt förhållandet  
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1832cc 16-storventils rak 4-cyl motor med 
dubbla överliggande kamaxlar
Med två insugs- och avgasventiler per cylinder – 
och med dubbla kamaxlar, var och en individuellt 
driven – blir insugs- och avgaseffektiviteten 
dramatiskt förbättrad, vilket optimerar 
bränsleåtgången och förbränningen. TCI-
tändsystemet ger enkel start, jämn gång, längre 
livslängd hos tändstiften och enastående 
pålitlighet.

Digital Network System - tydlig, 
exakt information
F115 och F130 är perfekta för Yamahas digitala 
nätverks-system och instrument – för att 
maximera prestandan finns: multifunktionell 
hastighetsmätare med varvtal, drifttimmar, 
trimvinkel, oljetryck, varningslampor och variabel 
trollingvarvtalsreglering – och en mätare för 
hastighet/bränsle med tankvolym  
och bränsleekonomi.

Fjärrstyrt startspärrsystem (Y-COP)

Lugn och ro är standard med F115 och F130. Din 
Yamaha är värdefull och därför finns Yamahas 
startspärrsystem (Y–COP), en enkel fjärrkontroll 
med tryckknappar som spärrar motorn och ser 
till att den, precis som din bil, bara startar när du 
själv vill det.

Kompakt, lätt design - idealiskt för 
motorbyte på äldre båtar med trång 
motorbrunn
Den väger bara 173 kg (L-rigg) och passar därför 
ypperligt för varierat bruk, och är även ett 
intressant alternativ när den gamla motorn ska 
bytas ut. Dess smidiga, kraftfulla prestanda och 
4-takts effektivitet kan skänka nytt liv till äldre 
båtar av många olika storlekar och typer.

Den nya generationens lätta F130 och F115 gör livet till sjöss avkopplande 
och lyfter fram båtens bästa sidor. Den renare och smidigare drivkraften 
gör livet ombord till en njutning.

Inte bara konstruktionen är imponerande - en 1,8 liters, 16 storventils 
rak 4-cyl. motor med dubbla överliggande kamaxlar - den är också full av 
finesser för att göra livet lättare: Digitala nätverkssystem , Y-COP® Yamaha 
orginal startspärr, justerbar trollingfart, Power Trim & Tilt med brett 
arbetsområde, för att nämna några.

Effektiviteten i våra beprövade EFI system och nya förbränningstekniker 
rundar av helhetsbilden av ännu en ny Yamaha modell. Blixtrande 
prestanda med fullständig pålitlighet.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Lättare -
Starkare -
Snyggare
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16 Ventiler, SOHC

Motorenhet med enkel överliggande kamaxel, 
16 ventiler och stor cylindervolym för bättre 
acceleration och prestanda. Yamahas senaste 
4-taktsteknologi kombinerar detta med 
avancerade insug/avgaskonstruktioner och 
elektronisk flerpunkts bränsleinsprutning.

Enkel styrning av motorvarvtal vid 
trolling
Ytterligare en funktion hos tillvalet digitalt 
nätverkssystem är den praktiska knappen 
på varvtalsräknaren. Föraren kan justera 
motorvarvtalet i steg om 50 varv/minut 
mellan 600–1000 varv per minut, beroende 
på motormodell. Belöningen är en smidig och 
avslappnad körning. 

Yamahas digitala nätverksinstrument 

F80/F100 är kompatibla med våra digitala 
nätverksinstrument, som visar data för att 
maximera prestanda och effektivitet, inklusive 
en multifunktionsvarväknare med varvtal, 
gångtid, trimvinkel, oljetryck, varningslampor 
och variabel varvtalskontroll - och en hastighets-/
bränslemätare som visar fart, tankvolym och 
bränsleekonomi.

Stort spjällhus

Pulseavstämt insug med långa insugskanaler för 
en stark motor med mjuk gång. Insugssystemet 
tillsammans med EFI ger dig kraft och gasrespons 
i alla lägen. 

De senaste F100 och F80 är nu lättare trots större cylindervolym. Så när det 
gäller prestanda, stark acceleration och ekonomi är de svåra att slå. Yamahas 
teknik gör dem extremt pålitliga också.

Vår senaste fyrtaktsteknologi erbjuder oöverträffad prestanda tack vare en 
16-ventils motor för ökad insugsarea tillsammans med viktbesparande enkel 
överliggande kamaxel, SOHC. Innovativ och avancerad utformning på avgas 
och insugskanaler tillsammans med bränsleinsprutningen ser till att utnyttja 
bränslet optimalt, bra för dig och bättre för miljön.

Primestart, nätverksbaserade instrument, trim & tilt och hög laddning vid 
låga varv är andra fördelar som förenklar ditt båtliv genom enkla starter, 
tillgång till bra laddning för elektrisk utrustning och steglös trimjustering för 
bästa gångläge. 

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Fyrcylindrig radmotor med 16 ventiler, 
SOHC, EFI
F70-modellens avancerade, lätta motorenhet 
har en enkel överliggande kamaxel (SOHC) med 
fyra ventiler per cylinder, för maximal kraft och 
effektivitet. Insugsventiler med stor area, lätta 
kolvar och ventiler ger klassledande effekt per 
liter.

Enkel styrning av motorvarvtal 
vid trolling
Ytterligare en funktion hos tillvalet digitalt 
nätverkssystem är den praktiska knappen 
på varvtalsräknaren. Föraren kan justera 
motorvarvtalet i steg om 50 varv/minut 
mellan 600–1000 varv per minut, beroende 
på motormodell. Belöningen är en smidig och 
avslappnad körning.

Fjärrstyrt startspärrsystem (Y-COP)

Yamahas startspärrsystem är enkelt, lätt 
att använda och effektivt. En snygg, enkel 
fjärrkontroll låser och låser upp motorns 
tändsystem med ett knapptryck. Detta hindrar 
obehöriga från att starta motorn  
och gör att du kan slappna av när du måste lämna 
båten utan uppsikt.

Den är inte bara snabb – den är tålig också

Yamaha F70 ger en enastående snabb 
acceleration, delvis tack vare den de låga 
växlarnas konstruktion med ett högt 
utväxlingsförhållande på 2,33:1. Den extra 
tåligheten beror på att alla dreven i växelhuset 
(fram, back och pinjong) är särskilt härdade för 
ökad hållbarhet.

Den lätta F70-modellen erbjuder en oslagbar mångsidighet och kan driva ett 
stort antal båttyper – den fungerar lika bra när du arbetar som när du ger dig 
ut för att uppleva den friska luften och njuta av båtturer och vattensport. 
Faktum är att F70 är den lättaste, mest kraftfulla fyrtaktaren i sin klass.

Den kraftfulla motorn med 16 ventiler och SOHC har EFI (elektronisk bräns-
lein sprutning) och Yamahas unika PrimeStart™-system, vilket bidrar till renare 
prestanda, maximal bränsleeffektivitet och enkel start. Kompabiliteten med 
Yamahas digitala nätverksinstrument ger även exakt kontroll.

Den stilrena och snygga F70-motorn drar blickarna till sig både från andra 
båtar och från land.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Speciell utväxling för mer dragkraft 

FT motorerna är specialanpassade för att 
leverera större dragkraft och vridmoment 
än en konventionell motor och den speciella 
utväxlingen ger lägre kavitation och 
propellersläpp. De jobbar i kombination med 
andra unika egenskaper för att vara den ideala 
kraftkällan för båtar där lastkapacitet är viktigare 
än hög fart.

Yamahas digitala nätverkssystem 

FT50 & FT60 är kompatibla med Yamahas digitala 
nätverkssystem. Det ger noggrann information 
om prestanda och effektivitet och inkluderar 
en multifunktions varvräknare med varv/min, 
timräknare, trimvinkel, oljetryck, varningslampor 
och variabel varvtalskontroll - och ett hastighets/
bränsleövervakningsinstrument med hastighet, 
tankkapacitet och bränsleekonomi.

Y-COP startspärr- och säkerhetssystem

Yamaha’s unika startspärr säkerhetssystem Y-COP 
är enkelt, lätt att använda och högeffektivitet – 
en smidig och enkel fjärrkontroll låser och låser 
upp motorn med ett knapptryck. Detta hindrar 
obehöriga från att starta motorn och gör att du 
kan slappna av när du måste lämna båten utan 
uppsikt.

Dual-thrust propellrar för maximal kraft 
framåt och bakåt 
FT modellernas specialpropellrar har inte bara 
större diameter än normalt, de har även låg 
stigning och är utformade för att maximera 
kraften framåt - och genom att leda om 
avgasflödet - även bakåt. Detta ger större 
manöverbarhet vilket är särskilt användbart vid 
manövrering av tyngre båtar.

När du behöver råstyrka och exakt manövrering är FT-modellerna det perfekta 
alternativet. De här kraftfulla, dragstarka motorerna är idealiska för segelbå-
tar, fiskebåtar och arbetsbåtar och sätter nya prestandastandarder samtidigt 
som de har en minimal ljud- och vibrationsnivå – och maximal bränsleekonomi.

FT-modellerna använder Yamahas patenterade Dual-Thrust-propeller för full 
dragkraft framåt och bakåt – vilket gör manövrering av en tung båt till ett lätt 
jobb.

Det datorstyrda CDI/TCI-tändsystemet gör motorn lättstartad och pålitlig 
under alla förhållanden, och högeffektsgeneratorerna ger extra startkraft 
även efter längre perioder på låga varvtal. Motorerna i FT-serien är som stora, 
kraftfulla arbetshästar – konstruerade för att aldrig svika dig.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Ultramjuk 4-cylindrig förfining – med EFI

Siffran fyra har en särskild kraft som Yamaha 
förstår, både när det gäller arbetsslag och 
cylindrar. På så sätt har den största pionjären 
inom 4-taktsteknik ökat förfiningen i 
den 4-cylindriga konfigurationen med de 
EFI-utrustade F50- och F60-modellernas 
kraftfulla, långslagiga konstruktion – för att ge 
ultramjuk, användbar effekt med låga ljud- och 
vibrationsnivåer.

Enkel styrning av motorvarvtal vid 
trolling
Ytterligare en funktion hos tillvalet digitalt 
nätverkssystem är den praktiska knappen 
på varvtalsräknaren. Föraren kan justera 
motorvarvtalet i steg om 50 varv/minut 
mellan 600–1000 varv per minut, beroende 
på motormodell. Belöningen är en smidig och 
avslappnad körning.

Yamahas digitala nätverksinstrument

F50/F60 är kompatibla med våra digitala 
nätverksinstrument, som visar data för att 
maximera prestanda och effektivitet, inklusive 
en multifunktionsvarväknare med varvtal, 
gångtid, trimvinkel, oljetryck, varningslampor 
och variabel varvtalskontroll - och en hastighets-/
bränslemätare som visar fart, tankvolym och 
bränsleekonomi.

Fjärrstyrt startspärrsystem (Y-COP)

Yamahas startspärrsystem är enkelt, lätt 
att använda och effektivt. En snygg, enkel 
fjärrkontroll låser och låser upp motorns 
tändsystem med ett knapptryck. Detta hindrar 
obehöriga från att starta motorn och gör att  
du kan slappna av när du måste lämna båten  
utan uppsikt.

Kompakta F60 och F50 är idealiska för vattenskidor och wakeboards och låter 
dig roa dig på sjön med gott samvete. De är de renaste och mest bränslesnåla 
motorerna i sin klass.

Yamahas elektroniska bränsleinsprutningssystem (EFI) ger renare prestanda 
och effektiv förbränning – allt i en motor som levererar imponerande kraft, 
rejält vridmoment på mellanhöga varvtal och höga toppfarter.

F60 och F50 har även en rad unika Yamahafunktioner, var och en konstruerad 
för mjuk, bekväm och njutningsfylld körning. Några exempel är Power Trim 
& Tilt-systemet med brett arbetsområde, som ger dig total, avkopplande 
kontroll, och PrimeStart™-tändsystemet – lika enkelt som om du startade en 
bil.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Lugn och ro 
är standard



F
4

0 
/ 

F
30

F40 / F30

6YC

6Y8

*

*

*

*

Multi-Point EFI-system

De här modellerna använder sig av ett antal 
innovativa och avancerade tekniker för att 
optimera förbränningsprocessen, däribland 
Yamahas beprövade EFI-system av multipointtyp. 
De samverkar med en mikrodator som analyserar 
och justerar bränsle-/luftblandningen, vilket 
möjliggör omedelbar start, en fantastisk 
gasrespons och en ren, effektiv förbränning.

Enkel styrning av motorvarvtal 
vid trolling
Ytterligare en funktion hos tillvalet digitalt 
nätverkssystem är den praktiska knappen 
på varvtalsräknaren. Föraren kan justera 
motorvarvtalet steg om 50 varv/minut mellan 
600–1000 varv per minut, beroende på 
motormodell. Belöningen är en smidig och 
avslappnad körning.

Yamahas digitala nätverksinstrument

F40 och F30 är kompatibla med Yamahas digitala 
nätverksinstrument, som visar data för att 
maximera prestanda och effektivitet, inklusive 
en multifunktions-varväknare med varvtal, 
gångtid, trimvinkel, oljetryck, varningslampor 
och variabel varvtalskontroll - och en hastighets-/
bränslemätare som visar fart, tankvolym och 
bränsleekonomi.

Fjärrstyrt startspärrsystem (Y-COP)

Yamahas startspärrsystem är enkelt, lätt 
att använda och effektivt. En snygg, enkel 
fjärrkontroll låser och låser upp motorn med ett 
knapptryck. Detta hindrar obehöriga från att 
starta motorn och gör att du kan slappna av när 
du måste lämna båten utan uppsikt.

De lätta F40 och F30 är konstruerade för att vara enkla att använda och 
hantera, men de är också fyllda med driftsäker och pålitlig kraft.

Yamahas elektroniska bränsleinsprutningssystem (EFI) levererar imponerande 
effekt på höga varvtal samt rejält vridmoment på mellanhöga varvtal – 
tillsammans med en enastående ekonomi. Med PrimeStart™ startar du motorn 
lika lätt som bilen, och eftersom det är en Yamaha sker det på första försöket – 
varje gång. Vårt unika Power Trim & Tilt-system med brett arbetsområde låter 
dig sedan ta full kontroll över båtens gångläge.

Och för att du ska känna dig extra trygg skyddar Y-COP-systemet motorn med 
en fjärrstyrd startspärr av samma typ som finns i bilar.

Alla funktioner är inte standard för för alla motormodeller. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Specifikationer

The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft.  ** optional for MH models, standard for E models

XF425 XF375 F300 F250 F225 F200G F200F V MAX
SHO 175 F175C F175A V MAX

SHO 150 F150G F150D

Motor Motor
Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts

Slagvolym 5.559cc 5.559cc 4.169cc 4.169cc 4.169cc 2.785cc Slagvolym 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.670cc

Antal cylindrar/konfiguration
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

Antal cylindrar/konfiguration
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

 4/in-line, 16-valve, 
DOHC with VCT

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

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 316,9kW / 5,500 v/min 297,6kW / 5,500 v/min 220,6kW / 5,500 v/min 183,8kW / 5,500 v/min 165,5kW / 5,500 v/min 147,1kW / 5,500 v/min Propelleraxeleffekt 147,1kW / 5,500 v/min 128.7 kW / 175 Hk 128,7kW / 5,500 v/min 128,7kW / 5,500 v/min 110.3kW / 150 Hk 110,3kW / 5,500 v/min 110,3kW / 5,500 v/min

Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5000 - 6000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5000 - 6000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI

Startsystem Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elstart Startsystem 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™

Utväxling 1,79 (25/14) 1,79 (25/14) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.86 (26/14) Utväxling 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)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd X:640mm U:767mm E:894mm X:640mm U:767mm E:894mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm Rekommenderad akterspegelhöjd L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm

Vikt med propeller X:442kg, U:453kg, E:463kg 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: 226.0kg, F200GETX: 
227.0kg, FL200GETX: 227.0kg

Vikt med propeller
F200FETL: 226.0 kg, 
F200FETX:227.0 kg, 
FL200FETX:227.0 kg

VF175X: 227 kg 
VF175L: 223 kg

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

F175AETL: 224.0 kg, 
F175AETX:225.0 kg,

 VF150X: 223 kg 
VF150L: 227 kg

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

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

Bränsletanksvolym - - - - - - Bränsletanksvolym - - - - -

Oljetrågsvolym 7,8 liter 7,8 liter 6,3 liter 6,3 liter 6,3 liter 4,5 liter Oljetrågsvolym 4,5 liter 4,5 liter / 4,3 liter 4,5 liter 4,5 liter 4,5 liter / 4,3 liter 4,5 liter 4,5 liter

Extra funktioner Extra funktioner
Styrenhet Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Drive By Wire (DBW) Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Drive By Wire (DBW) Fjärrmanövrering

Trim & tilt metod Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Trim & tilt metod Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt

Tändspole/generator 12V - 90A  med laddregulator 12V - 90A  med laddregulator 12V - 70A  med laddregulator 12V - 70A  med laddregulator 12V - 70A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator Tändspole/generator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A  med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Standard Standard Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Propeller Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Propeller Finns som tillval Reliance som standard Finns som tillval Finns som tillval Reliance som standard Finns som tillval Finns som tillval

Motroterande modell Tillgänglig (X, U, E) Tillgänglig (X, U, E) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX) Motroterande modell Tillgänglig (ETX) Tillgänglig (ETX) - Tillgänglig (ETX) Tillgänglig (ETL, ETX)

Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - Finns som tillval - Finns som tillval -

Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval

Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument -

Laddsystem för dubbla batterikretsar Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Laddsystem för dubbla batterikretsar Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval



XF425 XF375 F300 F250 F225 F200G F200F V MAX
SHO 175 F175C F175A V MAX

SHO 150 F150G F150D

Motor Motor
Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts

Slagvolym 5.559cc 5.559cc 4.169cc 4.169cc 4.169cc 2.785cc Slagvolym 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.670cc

Antal cylindrar/konfiguration
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

Antal cylindrar/konfiguration
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

 4/in-line, 16-valve,  
DOHC with VCT

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

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 316,9kW / 5,500 v/min 297,6kW / 5,500 v/min 220,6kW / 5,500 v/min 183,8kW / 5,500 v/min 165,5kW / 5,500 v/min 147,1kW / 5,500 v/min Propelleraxeleffekt 147,1kW / 5,500 v/min 128.7 kW / 175 Hk 128,7kW / 5,500 v/min 128,7kW / 5,500 v/min 110.3kW / 150 Hk 110,3kW / 5,500 v/min 110,3kW / 5,500 v/min

Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5000 - 6000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5000 - 6000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI

Startsystem Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elstart Startsystem 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™

Utväxling 1,79 (25/14) 1,79 (25/14) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.86 (26/14) Utväxling 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)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd X:640mm U:767mm E:894mm X:640mm U:767mm E:894mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm Rekommenderad akterspegelhöjd L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm

Vikt med propeller X:442kg, U:453kg, E:463kg 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: 226.0kg, F200GETX: 
227.0kg, FL200GETX: 227.0kg

Vikt med propeller
F200FETL: 226.0 kg, 
F200FETX:227.0 kg, 
FL200FETX:227.0 kg

VF175X: 227 kg 
VF175L: 223 kg

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

F175AETL: 224.0 kg, 
F175AETX:225.0 kg,

 VF150X: 223 kg 
VF150L: 227 kg

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

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

Bränsletanksvolym - - - - - - Bränsletanksvolym - - - - -

Oljetrågsvolym 7,8 liter 7,8 liter 6,3 liter 6,3 liter 6,3 liter 4,5 liter Oljetrågsvolym 4,5 liter 4,5 liter / 4,3 liter 4,5 liter 4,5 liter 4,5 liter / 4,3 liter 4,5 liter 4,5 liter

Extra funktioner Extra funktioner
Styrenhet Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Drive by wire Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Drive By Wire (DBW) Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Drive By Wire (DBW) Fjärrmanövrering

Trim & tilt metod Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Trim & tilt metod Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt

Tändspole/generator 12V - 90A  med laddregulator 12V - 90A  med laddregulator 12V - 70A  med laddregulator 12V - 70A  med laddregulator 12V - 70A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator Tändspole/generator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A med laddregulator 12V - 50A  med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Standard Standard Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Propeller Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Propeller Finns som tillval Reliance som standard Finns som tillval Finns som tillval Reliance som standard Finns som tillval Finns som tillval

Motroterande modell Tillgänglig (X, U, E) Tillgänglig (X, U, E) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX, ETU) Tillgänglig (ETX) Motroterande modell Tillgänglig (ETX) Tillgänglig (ETX) - Tillgänglig (ETX) Tillgänglig (ETL, ETX)

Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - Finns som tillval - Finns som tillval -

Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval

Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument Med Lan instrument -

Laddsystem för dubbla batterikretsar Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Laddsystem för dubbla batterikretsar Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval



Specifikationer

F130 V MAX
SHO 115 F115 F100 V MAX

SHO 90 F80 F70 FT60 FT50 F60 F50 F40 F30

Motor Motor
Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts

Slagvolym 1. 832cc  1.832cc 1.832cc 1.832cc  1.832cc 1.832cc 996cc Slagvolym 996cc 996cc 996cc 996cc 747cc 747cc

Antal cylindrar/konfiguration 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 Antal cylindrar/konfiguration 4/In-line,SOHC 4/In-line,SOHC 4/In-line, SOHC 4/In-line, SOHC 3/In-line, SOHC 3/In-line, SOHC

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 95,6kW / 6,300 v/min  84.6 kW / 115 Hk 84,6kW / 5,800 v/min 73,5kW / 5,500 v/min  66.2 kW / 90 Hk 58,8kW / 5,500 v/min 51,5kW / 5,800 v/min Propelleraxeleffekt 44,1kW / 5,500 v/min 36,8kW / 5,500 v/min 44,1kW / 5,500 v/min 36,8kW / 5,500 v/min 29,4kW / 5,500 v/min 22,1kW / 5,500 v/min

Fullgasområde 5,300 - 6,300 v/min 5300 - 6300 v/min 5,300 - 6,300 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5300 - 6300 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,300 - 6,300 v/min Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI Tändning CDI CDI TCI TCI CDI CDI

Startsystem 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™ Startsystem Elstart Elstart Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™

Utväxling 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) Utväxling 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 1.85 (24/13) 1.85 (24/13) 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:534mm X:648mm Rekommenderad akterspegelhöjd L:530mm X:644mm L:530mm L:527mm L:527mm S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm

Vikt med propeller
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

VF90X: 162 kg 
VF90L: 166 kg

F80DETL: 162.0 kg 
F80DETX; 166.0 kg

F70AETL: 119.0 kg 
F70AETX: 121.0 kg

Vikt med propeller
FT60GETL: 125.0 kg
FT60GETX: 127.0 kg

FT50JETL:125.0 kg F60FETL: 114.0 kg
F50HETL: 114.0 kg
F50HEDL: 107.0 kg

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

Bränsletanksvolym - - - - separat,  25 liter Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter

Oljetrågsvolym 3,2 liter 3,2 liter / 3,0 liter 3,2 liter 3,2 liter 3,2 liter / 3,0 liter 3,2 liter 2,1 liter Oljetrågsvolym 2,1 liter 2,1 liter 2,1 liter 2,1 liter 1,7 liter 1,7 liter

Extra funktioner Extra funktioner

Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering
Rorkult (EHD), Fjärrmanövrering 

(ET + ED)
Rorkult (EHD), Fjärrmanövrering 

(ET)

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

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

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

Tändspole/generator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 15A  med laddregulator Tändspole/generator 12V - 16A 12V - 16A 12V - 16A  med laddregulator 12V - 16A  med laddregulator 12V - 17A  med laddregulator 12V - 17A  med laddregulator

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval - -

Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Finns som tillval Startspärr (YCOP) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Propeller Finns som tillval Talon SS som standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Propeller Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Motroterande modell - Tillgänglig (ETX) - - - Motroterande modell - - - - - -

Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - - - - - Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - - - - - -

Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult

Laddsystem för dubbla batterikretsar - - - - - Laddsystem för dubbla batterikretsar - - - - - -

Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Växel dämpningssystem (SDS) - - - - - -

The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft.  ** optional for MH models, standard for E models



 

F130 V MAX
SHO 115 F115 F100 V MAX

SHO 90 F80 F70 FT60 FT50 F60 F50 F40 F30

Motor Motor
Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts 4-takts

Slagvolym 1. 832cc  1.832cc 1.832cc 1.832cc  1.832cc 1.832cc 996cc Slagvolym 996cc 996cc 996cc 996cc 747cc 747cc

Antal cylindrar/konfiguration 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 Antal cylindrar/konfiguration 4/In-line,SOHC 4/In-line,SOHC 4/In-line, SOHC 4/In-line, SOHC 3/In-line, SOHC 3/In-line, SOHC

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 95,6kW / 6,300 v/min  84.6 kW / 115 Hk 84,6kW / 5,800 v/min 73,5kW / 5,500 v/min  66.2 kW / 90 Hk 58,8kW / 5,500 v/min 51,5kW / 5,800 v/min Propelleraxeleffekt 44,1kW / 5,500 v/min 36,8kW / 5,500 v/min 44,1kW / 5,500 v/min 36,8kW / 5,500 v/min 29,4kW / 5,500 v/min 22,1kW / 5,500 v/min

Fullgasområde 5,300 - 6,300 v/min 5300 - 6300 v/min 5,300 - 6,300 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5300 - 6300 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,300 - 6,300 v/min Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI Bränslesystem EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Tändning TCI TCI TCI TCI TCI TCI TCI Tändning CDI CDI TCI TCI CDI CDI

Startsystem 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™ Startsystem Elstart Elstart Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™ Elektrisk med Prime Start™

Utväxling 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) Utväxling 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 1.85 (24/13) 1.85 (24/13) 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:534mm X:648mm Rekommenderad akterspegelhöjd L:530mm X:644mm L:530mm L:527mm L:527mm S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm

Vikt med propeller
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

VF90X: 162 kg 
VF90L: 166 kg

F80DETL: 162.0 kg 
F80DETX; 166.0 kg

F70AETL: 119.0 kg 
F70AETX: 121.0 kg

Vikt med propeller
FT60GETL: 125.0 kg
FT60GETX: 127.0 kg

FT50JETL:125.0 kg F60FETL: 114.0 kg
F50HETL: 114.0 kg
F50HEDL: 107.0 kg

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

Bränsletanksvolym - - - - separat,  25 liter Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter separat,  25 liter

Oljetrågsvolym 3,2 liter 3,2 liter / 3,0 liter 3,2 liter 3,2 liter 3,2 liter / 3,0 liter 3,2 liter 2,1 liter Oljetrågsvolym 2,1 liter 2,1 liter 2,1 liter 2,1 liter 1,7 liter 1,7 liter

Extra funktioner Extra funktioner

Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Styrenhet Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering Fjärrmanövrering
Rorkult (EHD), Fjärrmanövrering 

(ET + ED)
Rorkult (EHD), Fjärrmanövrering 

(ET)

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

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

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

Tändspole/generator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 35A med laddregulator 12V - 35A  med laddregulator 12V - 15A  med laddregulator Tändspole/generator 12V - 16A 12V - 16A 12V - 16A  med laddregulator 12V - 16A  med laddregulator 12V - 17A  med laddregulator 12V - 17A  med laddregulator

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval - -

Startspärr (YCOP) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Finns som tillval Startspärr (YCOP) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Propeller Finns som tillval Talon SS som standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Propeller Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Motroterande modell - Tillgänglig (ETX) - - - Motroterande modell - - - - - -

Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Grundvatten skydd Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - - - - - Digitalt nätverksinstrument med färg (CL7) - - - - - -

Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval Finns som tillval

Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Variabelt trolling varvtal Med Lan instrument Med Lan instrument Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult Med instrument eller rorkult

Laddsystem för dubbla batterikretsar - - - - - Laddsystem för dubbla batterikretsar - - - - - -

Växel dämpningssystem (SDS) Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Standard Finns som tillval Finns som tillval Växel dämpningssystem (SDS) - - - - - -



 

Nya Helm Master EX

Innovation inom kontroll 
och komfort

Yamahas helt nya Helm Master EX är 
designad för proffs, entusiaster och vanliga 
användare.

Styrsystemet gör hanteringen av 
båten både enkel och njutbar med ett 
sofistikerat utbud av funktioner. Den är 
avsedd för utombordare i både enkel och 
flermotormontage. 



 

En premiär i industrin!
Yamahas helt nya Helm Master EX-system har modern design, 
förstklassig känsla och ergonomi samt en helt ny styrspak med 
toppmodern programvara. 

Styrspaken erbjuder smidigare växling och knappar med en 
specifik funktion för enkel manövrering och en förbättrad 
helhetsupplevelse vilket gör att du kan manövrera dig fram 
genom trånga områden, som småbåtshamnen. Vid användning 
med flera motorer kan du nu även flytta båten i sidled och 
rotera den på sin axel för ännu mer precision. Den nya Helm 
Master EX-styrspaken möjliggör även finjustering av autopiloten 
och positioneringsjusteringar inom SetPoint. 

Tidigare endast tillgänglig för flermotormontage, Helm Master 
EX är nu även tillgänglig för installationer med en Yamaha 
utombordsmotor. Den frustrerande tiden är över när du fick 
manövrera din utombordsmotor i trånga utrymmen med tröga 
rattar, styrspaken är lätt och bekymmersfri att använda.

Autopilot
Yamahas nya autopilot erbjuder en mängd fördelar och ger 
dig möjlighet att koppla av medan utombordsmotorerna 
sköter sig själva. Det är en nödvändig installation för det 
kompletta Helm Master EX-systemet och inkluderar en liten 
panel på konsolen, en kursgivare under konsolen, en exakt 
GPS-antenn och en styrenhet. 

Det ger många praktiska funktioner för båtkontroll och 
körning, som kurshållning: med hjälp av finjusteringar kan du 
hålla dig på rätt kurs, ända upp till den fullständiga autopilot-
funktionen, där båten automatiskt följer en fastställd GPS-
kurs, vilket ger dig en smidig och problemfri körning. Upptäck 
fler funktioner i det särskilda avsnittet på webbplatsen eller 
kontakta din lokala återförsäljare för en fullständig detaljerad 
översikt över utbudet av befintliga alternativ.

Viktig anmärkning: För mer information, som specifika priser och hur du konfigurerar Helm Master EX för din utombordare, kontakta din lokala återförsäljare. 
* Med undantag för XTO, där systemet är inbyggt, samt 3,3 L F250 DEC- och F350A-modeller.

Nyckellösa tändningslås
Helm Master EX har förfinats ner till minsta detalj, med 
bland annat nyckellösa tändningslås och en flytande 
nyckellös bricka som ger automatisk igenkänning och som 
driver systemet på ett “smart” och enkelt sätt. De helt nya 
bakgrundsbelysta tändningslåsen erbjuder en slimmad, 
utrymmesbesparande, tryckknappsdesign och ett modernt 
utseende. De här nya panelerna sparar kritiskt utrymme 
på instrumentbrädan, vilket skapar mer utrymme för din 
utrustning, samtidigt som den eleganta paneldesignen passar 
perfekt för moderna båtdesigner perfekt.

Drive-by-Wire
Yamahas helt nya Drive-by-Wire 6x9 toppmonterade 
reglage finns i versioner för en och flera motorer och är helt 
omdesignad, för ökad ergonomisk komfort och olika nya nya 
funktioner som hastighetskontroll (inklusive automatiskt 
Pattern Shift-läge för fiske vid långsammare hastighet än 
tomgång) och låst neutral läge. Detta maximerar prestandan 
och minimerar bränsleförbrukningen så att du vet att du får 
ut mesta möjliga av din utombordare.

Instrumentalternativ
De omfattande instrumentalternativ som ingår i den nya 
Helm Master EX har en helt ny CL5-pekskärm i färg, en CL7 
Multi-functional Display (MFD) och det särskilt avsedda 
anslutningsgränssnittet för en mer fullständig och stressfri 
kontroll över din båt, gjort med stil.

Digital Electric Steering (DES)
Det är nu möjligt att lägga till Yamahas sofistikerade 
Digital Electric Steering (DES) på alla Yamaha DEC-styrda 
utombordare för enkel- till och med quad-applikationer 
*. Det här leder inte bara till en rymligare cockpit utan 
konventionella styrpumpar, slangar eller ledningar som 
hamnar i vägen, utan de fullständiga elektriska ställdonen 
är också extremt tysta och snabba, samtidigt som de drar 
ännu mindre från batterierna än vid en typisk hydraulisk 
servostyrningslösning, vilket garanterar att din upplevelse är 
smidig och behaglig. 



 



 

Osynlig teknik

Varje Yamaha är konstruerad för att fungera 
effektivt och tillförlitligt – och det bästa 
sättet att upprätthålla hög prestanda och 
förlänga komponenternas livslängd är att 
använda Yamalubeprodukter.

Oljan är förbränningsmotorernas blod, 
och Yamalube-sortimentet omfattar hel 
och halvsyntetiska oljor för 2-takts- och 
4-taktsmotorer, liksom särskilda mineral och 
racingoljor. Det betyder att Yamalube har  
rätt smörjmedel för ett brett spektrum av 
klimat- och användningsförhållanden.

Vi tillverkar även en rad vårdprodukter  
som håller din stolthet i toppskick. Om du 
sköter om din Yamaha så sköter din Yamaha 
om dig. Din lokala Yamahaåterförsäljare kan 
ge råd om de bästa Yamalube-produkterna 
för din Yamaha. Du kan också besöka vår 
webbplats:

www.yamaha-motor.eu/yamalube

  



 

Yamahas Genuina  
tillbehör. Varför välja  
något annat? 

Det är ingen idé att köpa den snyggaste och 
mest pålitliga utombordsmotorn som finns, 
om du inte också köper tillbehör som håller 
samma standard när det gäller kvalitet och 
hållbarhet.

Bakom namnet Yamaha finns ett rykte 
som uppnåtts från år av att utveckla 
och producera utombordare och marina 
produkter som innehåller den mest 
avancerade och innovativa tekniken. Alla 
våra produkter är utformade för att fungera 
smidigt tillsammans, vilket innebär inte 
bara samordnad design, utseende och 
styling utan också pålitlig prestanda - och en 
genomgående känsla av trygghet.

Det finns också ett nytt imponerande 
sortiment som sträcker sig från snygga 
kläder, vattensporttillbehör och släpvagnar 
till skyddskläder, smarta livsupplevelser, 
säkerhetslås - och andra praktiska saker!

Så vad du än behöver för att förbättra din 
roliga och njutningsfulla stund på vattnet, 
har vi täckt det - med produkter som är 
utformade för att fungera och byggda för att 
hålla. Precis det du förväntar dig av Yamaha.

Varje Yamaha förtjänar 
det bästa

Vi rekommenderar att du alltid använder 
Yamaha-originaldelar så att din Yamaha 
ger optimala prestanda och långsiktig 
tillförlitlighet. Våra högkvalitativa reservdelar 
uppfyller dokumenterade säkerhetsnormer, 
passar perfekt och är slitstarka – så att du kan 
känna dig trygg.

Genom att låta en auktoriserad Yamaha-
återförsäljare ta hand om service kan du 
vara säker på att allt underhåll utförs av 
välutbildade Yamaha-tekniker som använder 
originalreservdelar och Yamalube-produkter.

Våra tekniker utbildas regelbundet vid 
Yamaha Technical Academy, vilket ger 
dem den expertkunskap och gedigna 
erfarenhet som krävs för att hålla din 
Yamaha-produkt i nyskick. Du kan få 
närmare information genom att kontakta 
din lokala Yamaha-återförsäljare eller 
besöka vår webbplats:

www.yamaha-motor.eu/services



  

Utombordarlås Classic 

Classiclåset i starkt kolstål är designat 
för motorer med vingskruvar. I skenan 
ligger det dämpande material för att 
minska ljud och vibrationer. Låset i brons 
är infällt i skenan. Låset är godkänt av 
Svenska stöldskyddsföreningen.

Bultlås för utombordare 

Dessa bultlås sätts över en av motorns 
fästbultar. Låsen passar bultar upp 
till 12mm och är tillverkat i starkt 
marinklassat rostfritt stål. Låscylindern är 
inbyggd och kommer med två nycklar.

Utombordarlås, hög säkerhet 

Detta lås är tillverkat i marinklassat 
rostfritt stål och har inbyggd låscylinder 
med två nycklar. Låset har dämpande 
material för att minska ljud och 
vibrationer och passar motorer med 
vingskruvar. Låset är godkänt av Svenska 
stöldskyddsföreningen.

Skyddsöverdrag för toppkåpan 

De ventilerade UV och saltvatten 
resistenta överdragen sitter tight över 
kåpan och skyddar din motor. De skyddar 
vid förvaring och transport men behöver 
tas av vid körning.

Yamaha Flytväst Orange 100N
(Vuxen och Barn) 
Kategori: 100 Newton. Självrätande 
funktion som håller barnets huvud 
ovanför vattnet. Flytmaterial: 
Polyetenskum. Stor krage med ökad 
flytkraft som ger extra komfort och 
förbättrat stöd för huvudet. Synlighet: 
Klar orange färg och reflekterande 
band. Komfort: Framsidorna är delade 
i två delar för ökad bekvämlighet, 
justerbart grenband. Knäppning: 
Justerbart midjebälte med plastspänne, 
dragsko, snörning vid halsen. 
Grepphandtag och ögla på baksidan.  

Trailer Support 

Yamaha’s trailerstöd stabiliserar motorn  
i upptiltat läge under trailertransport. 
Trailerstödet sätts över den ena 
trimkolven för F115A upp till V6 
modellerna.  
För v8:an så rekommenderar vi två 
trailerstöd. Trailerstödet fungerar för 
motorer med separata trimkolvar.

Fender strumpor 

Skydda din båt mot märken med en 
snygg Yamaha fenderstrumpa. Sydd 
i ett UV och saltvattenbeständigt 
material.

Yamaha Uppblåsbar flytväst 165N 

Flytkraft: Nominell 150 N, faktisk 
flytförmåga 165 N (33 g kolsyrepatron). 
Ergonomisk form: Kort över bröstet 
och vinklade sidor. Rundad nacke 
för bättre komfort. Slitstarkt och 
flexibelt ytterhölje med reflekterande 
band. Synlighet av uppblåst väst: Gul 
luftbehållare + 300 cm², reflekterande 
band. Ryggband: 40 mm Polypropen: 
Säkerställer perfekt passform i uppblåst 
läge. CE EN ISO 12402-3 12401

Återställningskit för uppblåsbar 
flytväst
Din uppblåsbara flytväst måste 
underhållas och gås igenom grundligt 
med jämna intervall för att säkerställa 
att den fungerar som den ska. Vi 
rekommenderar att du kollar patronen 
om din flytväst har förvarats i ett 
fuktigt utrymme, och för säkerhets 
skull rekommenderar vi att du byter ut 
patronen i början av varje säsong. Det 
här kitet innehåller en kolsyrepatron  
(33 g) och en utlösningsmekanism.

Yamaha spännband 

Innehåller två spännband med 25mm 
bredd som är klassade för 540kg.  
1,8m långa.

Utforska hela vårt sortiment av tillbehör på www.yamaha-marine.se
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