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GRÖNT BÅTLIV
I PERFEKTION

Välkommen till de elektriska båtmotorernas 
inspirerande värld, där omtanke om miljön 
och ett härligt båtliv kan kombineras. Med en 
Yamaha Electric Drive kan du ge dig ut med 
båten och få ut mesta möjliga av din dag på 
ett riktigt säkert, modernt och rent sätt.

Våra elektriska motorer, från vår 
sötvattenserie till de helt nya 
saltvattenmodellerna, är både enkla att 
hantera och bekväma att använda: tack vare 
elektrisk drift med motorn monterad direkt 
på propellern får man extremt låg ljudnivå, 

inga vibrationer eller avgaser. Yamaha 
Electric Drives har dessutom en underbar 
uppsättning funktioner som är perfekta för 
små båtar, vilket gör dem till det självklara 
valet för ett miljövänligt båtliv.



Yamaha gör
skillnad

Jakten på innovationer
Vår strävan efter tekniska innovationer är 
en avgörande faktor i det som gör Yamaha 
annorlunda. Vi har varit först med många 
lösningar på det tekniska området – från 
revolutionerande motorkonstruktioner till 
smarta insugs- och avgassystem – och vi 
gav världen den första kompletta serien 
av rena, bränslesnåla och tillförlitliga 
4-taktsutombordare.

Pålitlig och praktisk teknik
Enkel start, mjuk effekt och optimal 
tillförlitlighet är bara några av egenskaperna
som har gett våra mindre motorer sitt 
renommé över hela världen. De här portabla 
motorerna är fullpackade med den senaste 
tekniken och verkligt praktiska funktioner, 
men tyngdpunkten ligger på att göra livet 
enklare och roligare för personer som gillar 
att utforska vattnen i små båtar, eller för dem 
som ser en tillförlitlig och bärbar effektkälla 
som en nödvändighet varje dag.

Välj utan att kompromissa
Vårt banbrytande arbete med teknik för 
ren förbränning sätter nya standarder utan 
att försämra effekt och prestanda. Detta 
har gjort att våra utombordsmotorer nu är 
snabbare, tystare och mer bränslesnåla än 
någonsin – endast Yamaha erbjuder så många 
valmöjligheter.



Sötvattenserien
När du sträcker dig bakåt efter din 
aktermonterade motor tar du saken i egna 
händer. Du behöver omedelbar respons, enkel 
kontroll, orubblig uthållighet och en motor som 
du kan förlita dig på i åratal. Med andra ord 
behöver du en Yamaha.

Saltvattenserien
 
Saltvatten är obarmhärtigt om din utrustning 
inte klarar trycket. Vi kan saltvatten och våra 
motorer i MS-serien är speciellt byggda för varje 
sekund i det. Tonvis med teknik kombineras med 
outtröttlig energi och specialutvecklad design 
som stoppar rostangrepp från saltvatten innan 
de ens börjat.
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Enhandslyft
Bara dra uppåt i motorn för att ta in den, 
och flytta den till något av tio lägen med en 
lättåtkomlig tumspärr.

En Yamaha Electric Drive är verkligen det mest bekväma, miljövänliga 
sättet att driva en liten båt.

Du kan sätta ned din Yamaha i vattnet med en enkel tumspärr – och 
sedan ta upp den och förvara den med en hand. Däremellan får du ut mer 
av en aktermonterad motor än du trodde var möjligt med en lång rad 
funktioner som ger dig full kontroll.

Den har även tålig konstruktion, med en permanentmagnetmotor, 
motståndskraftig kåpa och lack, samt ett speciellt kompositriggrör som 
inte böjer sig, bryts eller korroderar vid normal användning. En kraftfull 
propeller maximerar dragkraften och klarar av sjögräs och annat skräp i 
vattnet.

Justerbar styrfriktion
En innovativ krage ovanför motorfästet gör det 
lätt att justera styrmotståndet till den nivå du 
föredrar. Håll den lös för lätt styrning, eller dra 
fast den för stramare styrning, vilket är bra för 
att hålla den stadigare på plats och underlätta vid 
förvaring.

Skön rorkult
Dra nytta av ännu större mångsidighet med den 
tilt och förlängningsbara rorkulten. Den är tiltbar 
upp till 45°, förlängningsbar till 15 cm och lätt 
att anpassa för varje situation eller fiskestil. Alla 
modeller har även ett bekvämt utformat handtag.

Quick-Lock Cam Depth Adjuster 
(Snabbjustering av motorhöjd)
Ändra propellerns djup enkelt och säkert och lås 
sedan M20-M26-M32 på plats.

M32 / M26 / M20



Slitstark
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MS20 - Saltvatten

Spärrfäste
Det solida 10-positionsfästet har en snabbspärr 
och förstärkt kompositmaterial som motstår 
böjning, skevhet och UV-skador.

Avancerat rostskydd
Avancerat rostskydd: MS-seriens nedre kåpor är 
blästrade och sedan belagda med aluminium för 
att förhindra oxidering och rost. Till sist ger ett 
avslutande lager pulverlack det ultimata skyddet.

Helt inkapslad elektronik
MS-seriens styrkort och kretsar skyddas av ett 
lager uretan av marin kvalitet. Och alla elektriska 
anslutningar är tätade med vätsketät krympslang 
för att hålla saltvatten ute, i alla lägen.

Vi vet hur saltvatten funkar eftersom vi lever med det, och MS20 är 
speciellt byggd för varje sekund i det. Tonvis med teknik, outtröttlig 
energi och specialutvecklad design som stoppar rostangrepp från 
saltvatten innan de ens börjat.

Den här MS20-modellen är byggd med en intuitiv och lättanvänd design 
och dess 20,4 kg är fullpackade med kraft och precisionsmanövrering. 
Med Digital Maximizer som förlänger batteritiden och oöverträffat 
rostskydd. Med MS20 har fisken inte längre någonstans att gömma sig.

Digital Maximizer™
Yamaha-motorer som utrustade med Digital 
Maximizer™ ger upp till 5 gånger längre drifttid 
på en enda batteriladdning. De här motorerna 
med steglöst varvtal gör att du kan ställa in exakt 
hastighet och de levererar bara så mycket kraft 
du behöver, vilket sparar på batteriet under en hel 
dags fiske. Digital Maximizer™ innebär intelligent 
steglös elektronisk effektreglering för bästa 
utnyttjande av batteriet.
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Spärrfäste
Det solida 10-positionsfästet har en snabbspärr 
och förstärkt kompositmaterial som motstår 
böjning, skevhet och UV-skador.

Hållbar, pålitlig och effektiv aktermonterad elektrisk motor.

Yamaha MX-modellen är en hållbar, pålitlig och effektiv aktermonterad 
elektrisk motor. Modellen drar bara så mycket kraft som du behöver, så 
den slösar ingen energi.

Yamaha Electric Drives är betrodda över hela världen som de mest 
hållbara, tillförlitliga och effektiva elektriska motorerna i vattnet. Och 
MX-modellen tar det arvet till en ny nivå, Digital Maximizer™:  gör att 
motorn kan köras upp till fem gånger så länge på en enda laddning.

Push-to-Test-batterimätare
Tryck på en knapp på motorkåpan för att 
omedelbart få reda på hur mycket batteritid du 
har kvar.

Digital Maximizer™
Yamaha-motorer utrustade med Digital 
Maximizer™ ger upp till 5 gånger längre drifttid 
på en enda batteriladdning. De här motorerna 
med steglöst varvtal gör att du kan ställa in exakt 
hastighet och de levererar bara så mycket kraft 
du behöver, vilket sparar på batteriet under en hel 
dags fiske. Digital Maximizer™ innebär intelligent 
steglös elektronisk effektreglering för bästa 
utnyttjande av batteriet.

Förlängningsbar rorkult
Använd motorn enkelt, bekvämt och intuitivt med 
hjälp av rorkulten som kan förlängas till 15 cm.
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M18 / M12

Nästintill oförstörbar kompositaxel
Våra hållfasta kompositaxlar är starkare än stål, så 
gott som oförstörbara och flexibla vid påkänning 
innan de återgår till sitt ursprungliga läge. De blir 
inte skeva, bryts inte av och rostar inte.

Yamaha Electric Drive är verkligen det mest bekväma, miljövänliga sättet 
att driva en liten båt – och du blir förvånad över hur kraftfull den är.

Den kompakta 12 V-enheten är otroligt lätt och tyst att använda och har 
ett justerbart fäste för snabb, enkel montering så att du bara kan åka rakt 
ut, slå på och ha kul. Den är mycket enkel att styra, med en behändigt 
placerad rorkult och ett bekvämt handtag.

Den har även tålig konstruktion, med permanentmagnetmotor, 
motståndskraftiga kåpor och lack, samt speciellt kompositriggrör som 
inte böjer sig, bryts av eller rostar vid normal användning. En kraftfull 
propeller maximerar dragkraften och klarar av sjögräs och annat skräp i 
vattnet.

Ett riktigt tufft och kompakt kraftpaket
Precis som den nästintill oförstörbara 
kompositaxeln är de fantastiska små 
utombordarna M12 och M18 tuffa i 
alla bemärkelser – från den kraftfulla 
permanentmagnetmotorn på 12 volt till den 
slitstarka, sjögräsbeständiga, kraftfulla propellern 
och den robusta kåpan. Kort sagt, de tar dig dit du 
vill. Utan krångel.

Kraftfull propeller
Ger extra kraft och designad för att ta sig igenom 
tung vegetation. 

Jämn, sval och tyst motoreffekt
De extra stora lindningarna och kollektorn avleder 
värme, vilket resulterar i svalare drift, förbättrad 
batterikapacitet och längre motorlivslängd, 
samtidigt som den unika motorlagringen 
reducerar friktion för att undvika ljud som 
skrämmer fisken. Du kommer att vara så tyst att 
de inte har en chans att höra när du närmar dig.



Specifikationer

M32 M26 M20 MS20 MX18 M18 M12
Monteringsfunktion Enhandslyft Enhandslyft Enhandslyft Spärr Spärr Spärr Spärr

Kontroll
Tilt och förlängningsbar 
rorkult

Tilt och förlängningsbar 
rorkult

Tilt och förlängningsbar 
rorkult

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

Spänning 24 12 12 12 12 12 12

Hastigheter (FWD/REV) steglös steglös 5 FWD/3 REV steglös steglös 5 FWD/3 REV 5 FWD/3 REV

Digital Maximizer Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej

Rigglängd 1 067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Batterimätare Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Max. Amp. Förbrukning 42 50 42 42 42 42 30

Serien Sötvatten Sötvatten Sötvatten Saltvatten Sötvatten Sötvatten Sötvatten

Vissa funktioner som visas kanske inte gäller för alla motorer. Kontakta din lokala återförsäljare.
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All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av proffs och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation 
eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad 

personlig flytanordning och säkerhetsutrustning till sjöss.

www.yamaha-motor.se följ oss på:

Återförsäljare

Yamaha Motor Europe N.V.
filial Sverige 

Uddvägen 7
131 54 Nacka

Sverige


