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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 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.



 

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.



 

180º/360º styrning

180º/360º styrvinkeln på dessa motorer ger dig 
utmärkt kontroll och manövrerbarhet vid snäva 
svängar och när du lägger till.

Elektronisk
bränsleinsprutning

EFI finns på alla Yamaha-modeller från 20 hk och 
uppåt – vårt innovativa och tekniskt avancerade 
system levererar bränsle med exakt timing 
och volym för att optimera förbränningen och 
möjliggöra hög prestanda, enkla starter och 
överlägsen bränsleekonomi.

6YC-instrument i färg

En 4,3-tums TFT-skärm med justerbar belysning, 
samt ett filter och nattläge som minskar reflexer. 
Lättanvända knappar för avläsningar av flera 
funktioner, inklusive varningar och information 
från båtens kontrollsystem. Menyerna gör det 
lättnavigerat.

6YC
PrimeStart™

Kallstarta motorn lika lätt som i bilen 
– det är bara att vrida om nyckeln. PrimeStart™ 
är exklusivt för Yamaha och ersätter behovet 
av en traditionell choke. Standard på F15 och 
större modeller.

Y-COP Yamaha startspärr 

Y-COP (Yamaha Customer Outboard Protection) 
låser och låser upp motorn via en enda 
knapptryckning 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, standard 
från F80 och större.

6Y8-instrument

Båtföraren får utförlig motorinformation via det 
digitala nätverket, och de programmerbara
skärmarna är tydliga, informativa och lättlästa.

6Y8
Grundvattensmyg

Den här funktionen är standard på F4 och större 
modeller och är till stor hjälp vid manövrering 
i låga hastigheter i grunt vatten. Risken för att 
propellern skadas eller att båten går på grund 
minskar också.

Frontmonterad växelspak

På F8 och större rorkultsmodeller är växelspaken 
praktiskt placerad framtill på motorn så att  
du kommer åt den enkelt och bekvämt.



 

Yamaha gör
skillnad

Vertikalt förvaringsläge

De praktiska stöden som är inbyggda i motorkåpans 
botten gör att motorn kan förvaras liggande på 
ryggen.

3-läges läckagefritt
förvaringssystem

Yamahas exklusiva och praktiska oljeläckagefria 
system innebär att motorn kan förvaras i tre  
olika lägen utan risk för bränsle- eller oljeläckage. 
Gäller F2,5B till F6C.

Inbyggd bränsletank

Bränsletanken är inbyggd i motorkåpan, vilket ökar 
valmöjligheterna och tar bort behovet av en separat 
tank och bränsleledning. Det gör förstås att du 
också får mer plats i båten.

Dual Thrust-propeller

En stor propeller med stor diameter och 
låg stigning som är konstruerad för att 
maximera dragkraften framåt, och genom 
att omrikta avgasflödet förbättrar den även 
manövrerbarheten och dragkraften, särskilt  
på tyngre båtar.

Spolsystem med färskvatten

 
Du behöver inte köra motorn – anslut bara en 
slang till den frontmonterade kontakten för 
att skölja bort salt och smuts från kylkanalerna. 
Det leder till mindre korrosion och längre 
motorlivslängd. F8 och uppåt.

Multifunktionsrorkult

Det här starka handtaget finns för F20 till F115 
och ger en ny nivå av komfort – det har gas- och 
friktionskontroll, växelspak, PTT-system (Power 
Trim & Tilt), stoppknapp med mera.

Variabelt trollingvarvtal

Den här nyttiga funktionen är standard på 
de flesta EFI-modeller och ger exakt kontroll 
över låga motorvarvtal för avslappnad trolling. 
Justeringar görs i steg om 50 varv/min med hjälp 
av en knapp på varvtalsräknaren.

2-vägs bränslesystem

Den här nyttiga funktionen ger dig fler 
valmöjligheter eftersom du kan använda den 
inbyggda bränsletanken för kortare turer eller  
en separat bränsletank för längre turer.
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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.

Power Trim & Tilt med brett 
arbetsområde (F25)
Upptäck mångsidigheten och råstyrkan hos en 
Yamahamotor. Snabb respons från tryckknap-
pen på reglaget gör trim- och tiltjusteringen 
snabb, mjuk och smidig. De förtroendeingivande 
köregenskaperna som erhålls tack vare ett brett 
arbetsområde för triminställningarna, inklusive 
negativa trimvinklarna, ger möjlighet till bättre 
acceleration och snabbare planing.

Smart design och praktiska funktioner  
på FT8 och FT9,9
De senaste FT8 och FT9,9 har Yamahas nya 
strömlinjeformade design. Andra funktioner som 
det bekväma bärhandtaget och stödklackarna för 
smart lagring förenklar hanteringen av motorn. 
Den nya rorkulten med växel gör dem lättkörda.

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.

Kraft och prestanda i alla lägen
När du behöver råstyrka och exakt manövrering är FT-modellerna det 
perfekta alternativet. De här kraftfulla, dragstarka motorerna är idealiska för 
segelbåtar, 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.



Möt våra  
senaste modeller.  

Nu med EFI



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
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Unikt effekt-viktförhållande

Den nya generationens tvåcylindriga 
4-ventilsmotorer är väldigt lätta och ger 
oöverträffad kraft i bärbart format. Enkel start 
och mjuk gång garanteras av det batterilösa 
EFI-systemet och tillvalen med elektrisk, 
manuell eller elektrisk/manuell start.

Kompatibelt med Yamahas digitala 
nätverksinstrument
Nya F20 och F25 är mycket enkla och bekväma 
att köra, tack vare alla nya tekniska funktioner. 
Fjärrstyrningsmodellerna är till exempel helt  
kompatibla med vårt avancerade digitala nät-
verkssystem, vilket ger föraren ett omfattande 
urval av information, samt en exakt och avkopp-
lande kontrollnivå.

Enkel start, utmärkt säkerhet –  
och VTS
Startar lika lätt som bilen – även vid kallstart 
eller efter förvaring. Kombinationen av 
vår legendariska PrimeStart™ och nya 
batterilösa EFI-system som säkerställer att 
motorn startar direkt varje gång. På modeller 
med rorkult är variabelt trollingsvarvtal 
(VTS) standard och du kan välja bland 
fantastiska tillval som vårt startspärr- och 
säkerhetssystemet Y-COP.

Den senaste konstruktionen med 
helgjuten övre motorkåpa
Det syns direkt att de här smarta motorerna 
kommer från Yamaha. De har vår senaste 
helgjutna  motorkåpa med ett snyggt 
utseende och en solid känsla  som alla ägare 
uppskattar. Kåpan har även en smart inbyggd 
vattendränering av luftintaget.

Dessa portabla tvåcylindriga 4-taktsmotorer är riktiga arbetshästar 
som ger jämn, ekonomiska prestanda. Gasa med vår senaste F20 eller 
beprövade F25 och känn omedelbart av effekten som Yamahas tekniker 
skapat som ger samma känsla som du får av större motorer, med unika 
effekt-/vikt-prestanda och utmärkt bränsleekonomi.

Nu utrustade med praktiska stödkuddar och bärhandtag, batterilöst 
elektroniskt bränsleinsprutningssystem (EFI) och fullständig 
kompatibilitet med våra exklusiva digitala nätverksinstrument.

De här motorerna utgör ett utmärkt val – med enkel justering av 
styrfriktionen, breda motorfästen, högeffektsgeneratorer och praktiska 
tillval med variabelt trollingvarvtal (på modeller med rorkult) och vårt 
exklusiva Y-COP-system. Power trim & tiltsystem med brett arbetsområde 
finns också på F25G.



Den lilla motorns
fördelar, den stora
motorns prestanda
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Styrfriktion

F15 är mycket enkel att styra och bekväm att 
köra, tack vare de många funktionerna: från 
den frontmonterade växelspaken och den enkla 
styrfriktionsjusterspaken till den lättgående 
startanordningen. Ett inbyggt handtag på 
styrhuvudet och stödkuddar baktill gör den  
bärbar och bekväm att hantera.

Grundvattensmyg

Du kan lugnt köra strandnära tack vare Yamahas 
grundvattenssmyg. Detta system skyddar 
propellern för att du ska kunna komma så nära 
du behöver, oavsett om du manövrerar i en 
mörk insjö eller runt kristallklara grund till havs.

Högeffektsgenerator

Bli inte strandsatt. En högeffektsgenerator ser 
till att det alltid finns tillräcklig med kraft för 
att starta motorn, även efter långa perioder av 
tomgångskörning, eller efter körning på låga 
varvtal med flera elförbrukare igång.

PrimeStart™

Starta din utombordare lika lätt som du startar 
bilen – även när den är kall. PrimeStart™-
systemet är unikt för Yamaha. Det säkerställer 
att motorn tänder varje gång du aktiverar den 
elektriska eller manuella starten.

Om du letar efter en vinnande kombination av enkelt handhavande och 
enastående kontroll, är det F15 du ska välja.

De mångsidiga, 2-cylindriga 4-taktsmotorerna kombinerar effekt och 
respons och ger alltid samma mjuka gång. Den enastående bränsleekonomin 
innebär att de med sina minimala utsläpp är snällare mot miljön.

Eftersom det är en utombordare från Yamaha ingår fördelar som normalt 
finns på större motorer, som datorstyrd tändning, ett speciellt lättgående 
startsystem, vattenkyld bränslepump och stor ljuddämpare. Samma 
vinnande koncept oavsett om du använder den kommersiellt, professionellt 
eller för fritidskörning.



Våra lätta  
tungviktare–  

nu har de ännu  
mer kraft
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Den senaste generationens motordesign 
– och mer effekt
De här motorerna är mycket kompakta och  
effektiva med 2-cylindrar och enkel överliggan-
de kamaxel (SOHC) – och en snygg ny kompakt 
kåpdesign som matchar våra motorer i den 
senaste generationen. Nya F8 har också längre 
slaglängd som innebär 7,5 % större slagvolym, 
vilket ger ännu mer effekt och vridmoment.

Stödkudde för bekväm förvaring

De senaste modellerna har några andra väldigt 
praktiska förbättringar som gör förvaring till en 
barnlek. Den speciella stödkudden gör att du 
kan förvara motorn vertikalt – eller bara lägga 
den på däcket eller durken – och med den nya 
vikbara rorkulten kan du vara säker på att de 
här motorerna tar upp mindre av ditt värdefulla 
utrymme ombord eller där hemma.

Verklig bärbarhet – och så lätt att bära

Båda dessa motorer är kända för sin smidighet 
och har designförbättringar som gör de lättare än 
någonsin att hantera. Det större och bekvämare 
bärhandtaget är nu integrerat i styrstaget och 
den nydesignade rorkulten går smidigt att fälla 
bak – en stor fördel vid förvaring.

Avancerad rorkultsdesign och reglage

På de senaste modellerna har en ergonomisk 
design tillämpats för rorkultens handtag och 
reglage. Rorkulten har en mycket bekväm längd 
och växelspaken är idealiskt placerad på själva 
rorkulten, vilket gör den lätt att komma åt och 
gör styrningen tryggare och mer avslappnad. 
Eftersom den går lätt att vika ned är den 
bekväm att bära och förvara.

Att ha mer kraft på sjön behöver inte betyda att man måste släpa en 
tung utombordare ombord på båten – de lätta F8 och F9.9 är enkla att 
bära. Deras användarvänliga inbyggda bärhandtag är också till hjälp.

Upptäck hur skönt det är med tyst drift och utmärkt bränsleekonomi,  
nu även med ännu mer av vår smidiga, tillförlitliga effekt. Yamahas  
CDI-tändsystem garanterar pålitlig start vid första försöket – och 
tillsammans med gashandaget som har justerbar friktion F-N-R 
växlingssytemet till enkel, säker hantering.

Det här är motorer med många funktioner, vilket gör dem perfekta  
för småbåtar, kortare fisketurer eller familjeutflykter – samt för dig  
som använder din båt som en pålitlig arbetspartner.



Lätt att bära -  
och lätt använda
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Snygg grå motorkåpa och den senaste 
designen
F4, F5 och F6 har snygga grå motorkåpor och 
den allra senaste Yamaha-designen, helt i linje 
med deras unika karaktär. Designen är fräsch 
och speglar lekfullheten hos de här kompakta 
och bärbara motorerna – och inte minst de roliga 
äventyr man kan åka på med dem.

180º-styrning med friktions- och 
gasreglering
Den är ett rent nöje att hantera tack vare 
den enkla justeringen av styrfriktionen och 
möjligheten att styra 90º åt vänster eller höger, 
vilket gör det enkelt att svänga snävt och att 
lägga till. Friktionen på gashandtaget är också 
enkelt att justera så att du kan vara säker på att 
ha god stabilitet och kontroll ute på sjön, även 
vid hög hastighet.

Förvaringssystem med tre lägen 
förhindrar oljeläckage
När du tar motorn till och från vattnet, 
och när du förvarar den, är oljeläckage det 
sista du vill ha. Tack vare Yamahas unika 
ventileringssystem kan motorn förvaras 
liggande på framsidan eller sidan utan risk 
för att olja läcker ut på bryggan, däcket, i 
förvaringsskåp eller i bagageluckan.

Enkla och bekväma att bära i land och 
ombord
När du snabbt vill komma ut på vattnet är 
bärbarheten viktig. F4, F5 och F6 är perfekta 
just när det gäller bärbarhet, tack vare deras 
kompakta form och de stora och bekväma 
bärhandtagen. Det gör de här motorerna 
enkla att ta med till sjön eller använda som 
extramotor på din huvudbåt.

Motorerna har ett snyggt utseende och är så lätta och enkla att hantera 
att det blir en enkel match att bära dem mellan stranden och däcket på 
huvudbåten. F4, F5 och F6 är enkla att förvara och använda och ger dig  
den kraft du behöver för att känna dig trygg på sjön.

Den kompakta storleken, de stora bärhandtagen och de inbyggda 
bränsletankarna underlättar bärbarheten – och Yamahas CDI-tändsystem 
gör dem mycket lättstartade. Låg bränsleförbrukning, enkelt handhavande 
och låga ljud- och vibrationsnivåer i förening med Yamahas pålitlighet är 
standard.

F4, F5 och F6 är en smart lösning för familjen som vill göra det lättare att 
komma ut på sjön, men även för fritidsbåtägaren som vill ha en praktisk 
extramotor.



 

Bärbar kraft – 
alltid med dig!
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Nytt utseende – och ny
förbränningseffektivitet
Under den snygga runda kåpan, med dess tre 
förvaringslägen (lägg den på en av sidorna eller 
på framsidan) döljer sig en mängd motortekniker 
som gör att F2.5 går mera jämnt och tillförlitligt. 
Dess överlägsna förbränningseffektivitet gör 
motorn både tyst och ekonomisk – med mycket 
låga utsläpp.

Inbyggd genomskinlig bränsletank

När du planerar en tur är det skönt att veta att 
du har plats för all utrustning du behöver. F2.5 
har en inbyggd bränsletank som ersätter behovet 
av en separat tank på durken vilket innebär mer 
plats i båten. Dessutom har tanken en speciell 
design som gör att du enkelt kan kontrollera 
bränslenivån hela tiden.

360º-styrning för snabba riktningsbyten

När du tar med F2.5 ut på sjön lär du dig snabbt 
att uppskatta dess smidighet. 360º-styrningen 
erbjuder enastående manövrerbarhet och 
betyder att full backkraft alltid är tillgänglig utan 
att man behöver växla. Dessutom är det stora 
bakre bärhandtaget mycket bekvämt att styra 
med när du backar.

Bekvämt användarvänligt växel-  
och gasreglage
En fullstor växelspak finns normalt på större 
motorer, men förmågan att växla så enkelt och 
exakt är ett rejält plus för F2.5. I själva verket gör 
den bekväma placeringen av alla viktiga reglage, 
kombinerat med lättheten och precisionen i 
360º-styrning, att du har perfekt kontroll med 
dina fingertoppar.

Den otroligt kompakta F2.5 är perfekt när du vill ge dig ut på sjön, då  
även korta båtturer blir en njutbar upplevelse.

Med sin eleganta form är den nu både ren och tyst med en mängd nya 
användarvänliga funktioner. Den är fullspäckad av banbrytande Yamaha-
teknik – och den har muskler också, suverän hantering och enkel  
manövrering. Den är också en perfekt extramotor för segelbåtsägare.

Ett urval av behändiga förvaringslägen, en praktisk genomskinlig tank och 
enkla användarvänliga reglage, alla inom räckhåll – tillsammans med ett stort 
och bekvämt bärhandtag – gör denna 4-taktare till det smartaste valet.



Grönt båtliv
i perfektion
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M32 / M26 / M20                MS20                MX18          M18 / M12

TGIC Polyester
powder coat paint

99 % pure
aluminum coating

Grit-blasted
steel surface

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

Kontroll
Tilt och förlängn-

ingsbar rorkult
Tilt och förlängn-

ingsbar rorkult
Tilt och förlängn-

ingsbar 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

Bara slå på och ge dig av 

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. 

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.

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.

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.

Kraftfull propeller

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



 

Specifikationer

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

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

Slagvolym 498 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 432 cm³ 432 cm³ Slagvolym 362 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 139 cm³

Antal cylindrar/konfiguration 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC Antal cylindrar/konfiguration 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 1, OHV

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 18,4kW / 5,500 v/min 7,3kW / 5,500 v/min 5,9kW / 5,500 v/min 18.4kW / 6,000 v/min 14.7kW / 5,500 v/min Propelleraxeleffekt 11,0kW / 5,500 v/min 7,3kW / 5,500 v/min 5,9kW / 5,500 v/min 4,4kW / 5,000 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 Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 4,500 - 5,500 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare EFI EFI Bränslesystem 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare

Tändning CDI CDI CDI CDI CDI Tändning CDI CDI CDI CDI

Startsystem Elektrisk (ET) med Prime start Manuell (MH), Elektrisk (E, EP) Manuell (MH), Elektrisk (E, EP)
Manuell (MH), Manuell & elektrisk (WH), 
Elektrisk (E, ET), Prime start

Manuell (MH), Manuell/Elektrisk (WH), 
Elektrisk (E, EP), Prime start™  Startsystem Elektrisk (E, EH, EP), Manuell (MH), Prime start™ Eletrisk (MH), Manuell (E), Prime start™ Manuell Manuell

Utväxling 2.42 (29/12) 2.92 (38/13) 2.92 (38/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Utväxling 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd L:536mm L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm Rekommenderad akterspegelhöjd S:438mm L:565mm S:431mm L:558mm S:431mm L:558mm S:435mm L:562mm

Vikt med propeller FT25FETL: 92.0 kg
FT9.9LMHL: 45.0 kg, FT9.9LMHX: 46.0 
kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 46.0 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: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, 
F25GES: 56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, 
F25GETL: 64.0 kg, F25GWHS: 60.0 kg, 
F25GWHL: 62.0 kg,

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

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

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

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

Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter separat,  25 liter separat,  25 liter Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  12 liter separat, 12 liter
1,1 liter (inbygd bränsletank) eller separat tank 
som tillval

Oljetrågsvolym 1,6 liter 0,8 liter 0,8 liter 1.1 liter 1.1 liter Oljetrågsvolym 1,8 liter 0,8 liter 0,8 liter 0,6 liter

Extra funktioner Extra funktioner
Styrenhet Fjärreglage (ET) Rorkult (MH), fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH), fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH, WH) fjärreglage (E, ET) Rorkult (MH, WH) fjärreglage (E, EP) Styrenhet Rorkult (MH, EH) fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH), fjärreglage (E) Rorkult Rorkult

Trim & tilt metod Power Trim & Tilt (ET) Manuell (MH, E), Power Tilt (EP) Manuell (MH, E), Power Tilt (EP)
Power Trim & Tilt (ET), Manuell (MH, E, 
WH)

Power Tilt (EP), Manuell (MH, E, WH) Trim & tilt metod Power Tilt (EP), Manuell (MH, EH, E) Manuell Manuell Manuell

Tändspole/generator 12V - 14A med laddregulator 12V - 6A finns som tillval ** 12V - 6A finns som tillval ** 12V - 16A med laddregulator 12V - 16A med laddregulator Tändspole/generator 12V - 10A med laddregulator ** 12V - 6A med laddregulator ** 12V - 6A med laddregulator  ** -

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer)  - - - - - Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer)  - - - -

Startspärr (YCOP) - - - Finns som tillval (E, ET) Finns som tillval (E, EP) Startspärr (YCOP) - - - -

Propeller Finns som tillval (ET) Ingår Ingår Ingår (MH), Finns som tillval (E, ET, WH) Ingår (MH, WH), Finns som tillval (E, EP) Propeller Ingår  Ingår  Ingår Ingår

Motroterande modell - - - - - Motroterande modell - - - -

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

Digitalt nätverksinstrument CL7/6YD - - - - - Digitalt nätverksinstrument CL7/6YD - - - -

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

Variabelt trolling varvtal Med instrument eller m-f rorkult - - Finns som tillval Finns som tillval Variabelt trolling varvtal - - - -

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

Växel dämpningssystem (SDS) - - - - - Växel dämpningssystem (SDS) - - - -

Effekten i kW är mätt på utgående propelleraxel enligt ICOMIA 28 standards  **tillval för MH modeller, standard för E modeller



 

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

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

Slagvolym 498 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 432 cm³ 432 cm³ Slagvolym 362 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 139 cm³

Antal cylindrar/konfiguration 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC Antal cylindrar/konfiguration 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 2/rak, SOHC 1, OHV

Borrning och 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 Borrning och 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

Propelleraxeleffekt 18,4kW / 5,500 v/min 7,3kW / 5,500 v/min 5,9kW / 5,500 v/min 18.4kW / 6,000 v/min 14.7kW / 5,500 v/min Propelleraxeleffekt 11,0kW / 5,500 v/min 7,3kW / 5,500 v/min 5,9kW / 5,500 v/min 4,4kW / 5,000 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 Fullgasområde 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 5,000 - 6,000 v/min 4,500 - 5,500 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump Våtsump

Bränslesystem 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare EFI EFI Bränslesystem 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare

Tändning CDI CDI CDI CDI CDI Tändning CDI CDI CDI CDI

Startsystem Elektrisk (ET) med Prime start Manuell (MH), Elektrisk (E, EP) Manuell (MH), Elektrisk (E, EP)
Manuell (MH), Manuell & elektrisk (WH), 
Elektrisk (E, ET), Prime start

Manuell (MH), Manuell/Elektrisk (WH), 
Elektrisk (E, EP), Prime start™  Startsystem Elektrisk (E, EH, EP), Manuell (MH), Prime start™ Eletrisk (MH), Manuell (E), Prime start™ Manuell Manuell

Utväxling 2.42 (29/12) 2.92 (38/13) 2.92 (38/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Utväxling 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensioner Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd L:536mm L:552mm X:620mm L:552mm X:620mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm Rekommenderad akterspegelhöjd S:438mm L:565mm S:431mm L:558mm S:431mm L:558mm S:435mm L:562mm

Vikt med propeller FT25FETL: 92.0 kg
FT9.9LMHL: 45.0 kg, FT9.9LMHX: 46.0 
kg, FT9.9LEL: 45.0 kg, FT9.9LEX: 46.0 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: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, 
F25GES: 56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, 
F25GETL: 64.0 kg, F25GWHS: 60.0 kg, 
F25GWHL: 62.0 kg,

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

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

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

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

Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  12 liter separat,  12 liter separat,  25 liter separat,  25 liter Bränsletanksvolym separat,  25 liter separat,  12 liter separat, 12 liter
1,1 liter (inbygd bränsletank) eller separat tank 
som tillval

Oljetrågsvolym 1,6 liter 0,8 liter 0,8 liter 1.1 liter 1.1 liter Oljetrågsvolym 1,8 liter 0,8 liter 0,8 liter 0,6 liter

Extra funktioner Extra funktioner
Styrenhet Fjärreglage (ET) Rorkult (MH), fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH), fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH, WH) fjärreglage (E, ET) Rorkult (MH, WH) fjärreglage (E, EP) Styrenhet Rorkult (MH, EH) fjärreglage (E, EP) Rorkult (MH), fjärreglage (E) Rorkult Rorkult

Trim & tilt metod Power Trim & Tilt (ET) Manuell (MH, E), Power Tilt (EP) Manuell (MH, E), Power Tilt (EP)
Power Trim & Tilt (ET), Manuell (MH, E, 
WH)

Power Tilt (EP), Manuell (MH, E, WH) Trim & tilt metod Power Tilt (EP), Manuell (MH, EH, E) Manuell Manuell Manuell

Tändspole/generator 12V - 14A med laddregulator 12V - 6A finns som tillval ** 12V - 6A finns som tillval ** 12V - 16A med laddregulator 12V - 16A med laddregulator Tändspole/generator 12V - 10A med laddregulator ** 12V - 6A med laddregulator ** 12V - 6A med laddregulator  ** -

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer)  - - - - - Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer)  - - - -

Startspärr (YCOP) - - - Finns som tillval (E, ET) Finns som tillval (E, EP) Startspärr (YCOP) - - - -

Propeller Finns som tillval (ET) Ingår Ingår Ingår (MH), Finns som tillval (E, ET, WH) Ingår (MH, WH), Finns som tillval (E, EP) Propeller Ingår  Ingår  Ingår Ingår

Motroterande modell - - - - - Motroterande modell - - - -

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

Digitalt nätverksinstrument CL7/6YD - - - - - Digitalt nätverksinstrument CL7/6YD - - - -

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

Variabelt trolling varvtal Med instrument eller m-f rorkult - - Finns som tillval Finns som tillval Variabelt trolling varvtal - - - -

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

Växel dämpningssystem (SDS) - - - - - Växel dämpningssystem (SDS) - - - -



Specifikationer

F5 F4 F2.5

Motor

Motortyp 4-takts 4-takts 4-takts

Slagvolym 139 cm³ 139 cm³ 72 cm³

Antal cylindrar/konfiguration 1, OHV 1, OHV 1, OHV

Borrning och slag 62,0 mm x 46,0 mm 62,0 mm x 46,0 mm 54,0 mm x 31,5 mm

Propelleraxeleffekt 3,7kW / 5,000 v/min 2,9kW / 4,500 v/min 1,8kW / 5,500 v/min

Fullgasområde 4,500 - 5,500 v/min 4,000 - 5,000 v/min 5,250 - 5,750 v/min

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Stänksmörjning

Bränslesystem 1 förgasare 1 förgasare 1 förgasare

Tändning CDI CDI TCI

Startsystem Manuell Manuell Manuell

Utväxling 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensioner

Rekommenderad akterspegelhöjd S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:432mm L:559mm

Vikt med propeller 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

Bränsletanksvolym
1,1 liter (inbygd bränsletank) eller 
separat tank som tillval

1,1 liter (inbygd bränsletank) eller 
separat tank som tillval

0,9 liter inbygd tank

Oljetrågsvolym 0,6 liter 0,6 liter 0,4 liter

Extra funktioner

Styrenhet Rorkult Rorkult Rorkult

Trim & tilt metod Manuell Manuell Manuell

Tändspole/generator - - -

Tiltbegränsare (Endast reglagemotorer)  - - -

Startspärr (YCOP) - - -

Propeller Ingår Ingår Ingår

Motroterande modell - - -

Grundvatten skydd Standard Standard -

Digitalt nätverksinstrument CL7/6YD - - -

Digitalt nätverksinstrument (6Y8/6YC) - - -

Variabelt trolling varvtal - - -

Laddsystem för dubbla batterikretsar - - -

Växel dämpningssystem (SDS) - - -

Effekten i kW är mätt på utgående propelleraxel enligt ICOMIA 28 standards  **tillval för MH modeller, standard för E modeller



Varje Yamaha förtjänar 
endast det bästa
Vi rekommenderar att du alltid använder 
Yamaha-originaldelar så att din Yamaha 
ger optimal 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-modell 
i nyskick. Du kan få närmare information 
genom att kontakta din lokala Yamaha-
återförsäljare eller besöka vår webbplats:

www.yamaha-marine.se

Motorolja ska inte drickas eller förtäras



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-marine.se

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.



 

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.
Låset är godkänt av Svenska 
stöldskyddsföreningen.

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.  

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







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.

Yamaha Motor Europe N.V.
filial Sverige 

Uddvägen 7
131 54 Nacka
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www.yamaha-motor.se följ oss på:

Återförsäljare
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