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SLOBODA
Na celom svete sa ľudia, ktorí milujú vodu,
rozhodujú pre plynulý, tichý a spoľahlivý
výkon od spoločnosti Yamaha, ktorý im
umožní naplno prežiť každú chvíľu.
Prečo? Pretože žiadny iný závesný motor si
nezískal ich úplnú dôveru, ani nemá toľko
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skúseností za svojím názvom, či schopnosť
ponúknuť tak dokonale vyladený výkon,
ktorý potrebujú na pohodlnú plavbu.
Ľudia, ktorí jednoducho milujú pocit, keď
môžu byť na vode. Priatelia, ktorí spoločne
podnikajú výlety za vodou. Nadšenci pre

vodné športy, ktorí milujú výzvy spojené s
vodou a chcú ju zdolať – nech už na vode
robia čokoľvek, spoliehajú sa na spoločnosť
Yamaha, ktorá im prináša najlepší výkon vo
svojej triede.
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Rozdiel, ktorý
prináša Yamaha.

Výskum v oblasti inovácií
Kľúčovým faktorom rozdielu, ktorý prináša
spoločnosť Yamaha, je naša oddanosť
technickým inováciám. Vo svete nám patrí
mnoho prvenstiev v oblasti technického
rozvoja – od revolučných schém motorov až
po sofistikované systémy nasávania a výfuku
– a vyvinuli sme aj prvú komplexnú zostavu
čistých, úsporných a spoľahlivých 4-taktných
závesných motorov.

Špičková technológia
Účinnosť spaľovania je alfou a omegou
všetkého, a preto na optimalizáciu výkonu
využívame technológie, ako napr. VCT
(variabilné časovanie vačkového hriadeľa) a
DOHC (dvojité závesné vačkové hriadele).
Naše jedinečné technológie prinášajú aj iné
výhody – ako napr. elektronické systémy a
digitálne prístroje, variabilnú reguláciu otáčok
pri pomalej plavbe a naše zaujímavé možnosti
škrtiacej klapky a radenia typu Drive-by-Wire.
Ďalším revolučným prvkom
je systém HelmMaster.

Výber bez kompromisov
Naša priekopnícka práca v oblasti technológií
s čistým spaľovaním stanovuje nové normy,
ktoré zachovávajú silu a výkon, pričom naše
závesné motory sú teraz rýchlejšie, tichšie
a úspornejšie ako kedykoľvek predtým – a
takýto výber funkcií ponúka len Yamaha. Od
prenosného motora F2.5 k výkonnému motoru
XF425.
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Technológia Drive-By-Wire
Táto najnovšia technológia, uplatňovaná pri väčších
motoroch, predstavuje systém, ktorý ovláda funkcie
škrtiacej klapky a riadenia a rovnako zabezpečuje
ovládanie inštalácií s viacerými motormi pomocou
ovládača štartovania/zastavenia a automatickej
synchronizácie.

6Y8

Prístrojový panel 6Y8

Prostredníctvom digitálnej siete má vodič lode
prístup ku komplexným údajom o motore a
programovateľné displeje sú jasné, informatívne
a veľmi prehľadné.
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Jednotlačidlové ovládanie
štartovania a vypnutia
Ako Vám už samotný názov napovedá, naše
panely s praktickým ovládaním s jedným
tlačidlom na štartovanie i zastavenie umožňujú
naštartovať a zastaviť viaceré motory len
pomocou jedného tlačidla. Pre inštalácie dvoch
alebo troch motorov s ovládaním Drive-by-Wire.

Elektronické vstrekovanie paliva
Elektronické vstrekovanie paliva (EFI) je súčasťou
všetkých modelov spoločnosti Yamaha s
výkonom 20 hp a viac – náš inovatívny, technicky
pokročilý systém dodáva palivo s presným
časovaním a objemom s cieľom optimalizovať
spaľovanie na dosiahnutie vyššieho výkonu,
ľahšieho štartovania a najvyššej úspory paliva.

Plnofarebný prístrojový panel 6YC

Nový multifunkčný displej CL7
6YC

CL7
Ide o primárny nástroj pre najnovší systém
HelmMaster založený na GPS s novým prvkom
SetPoint™, ktorý pracuje v 3 režimoch. Intuitívna
obrazovka 7-palcového dotykového panela
zobrazuje údaje až pre 4 závesné motory.

4,3-palcový plnofarebný TFT displej s nastaviteľným
podsvietením, antireflexným filtrom a nočným
režimom. Funkcia dvojitého protokolu s jednoducho
ovládateľnými tlačidlami na výber výstupov
ukazovateľov pre viaceré funkcie vrátane výstrah a
údajov o systéme riadenia lode.

Variabilné časovanie vačkového
hriadeľa
Ovládač sa točí s cieľom zrýchliť alebo spomaliť
časovanie nasávania vačkového hriadeľa, čím
významne zvyšuje krútiaci moment pri nízkych
a stredných otáčkach.
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Rozdiel, ktorý
prináša Yamaha.

Skrutka Dual Thrust
Skrutka s veľkým priemerom a nízkou stúpavosťou
navrhnutá s cieľom dosiahnuť maximálny ťah pri
pohybe dopredu a – zmenou smeru výfukového
prúdu takisto zlepšuje manévrovateľnosť a silný
ťah najmä u ťažších lodí.

Multifunkčná rukoväť ovládacej
páky
Táto silná rukoväť je určená pre modely F25 až
F115 a prináša novú úroveň pohodlia a ovládania, v
rámci ktorej je všetko poruke – vrátane ovládačov
škrtiacej klapky a trenia, riadiacej páky, systému
PTT (Power Trim & Tilt), spínača/kľúča zastavenia
– a ešte viac!
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Duálny systém nabíjania batérie
Izolátor tohto systému oddeľuje štartovaciu batériu
od batérie príslušenstva s cieľom zaistiť účinnú
distribúciu elektrickej energie pri štartovaní –
veľmi užitočná funkcia pri prevádzkovaní viacerých
príslušenstiev.

Riadiaca páka umiestnená vpredu
Príslušné modely majú riadiacu páku pohodlne
umiestnenú na prednej časti motora pre ľahší
prístup a pohodlné ovládanie.

Diaľkový imobilizér Y-COP
Imobilizér Y–COP (Yamaha Customer Outboard
Protection) spolu s diaľkovým ovládaním na jedno
tlačidlo predstavuje exkluzívny systém, ktorý
imobilizuje motor – tak ako v prípade auta, aj tento
štartuje len vtedy, keď chcete. Štandardná výbava
modelu F25 a vyššie.

Obmedzovač náklonu
Užitočná funkcia, ktorá pomáha vodičovi lode
zabrániť v nadmernom naklonení motora, a tým aj
poškodeniu kapoty.

Variabilná regulácia pri pomalej
plavbe
Táto užitočná funkcia, ktorá je štandardnou súčasťou
výbavy v prípade väčšiny modelov s EFI, ponúka
precízne ovládanie otáčok motora pri nízkej rýchlosti
pri pokojnej pomalej plavbe. Nastaviť sa dá po 50
otáčkach pomocou tlačidla na tachometri.

Ochrana proti korózii YDC-30
Táto špeciálne vyvinutá hliníková zliatina sa aplikuje
na najväčšie vonkajšie prvky závesných motorov
spoločnosti Yamaha. Vďaka niekoľkoročnému
výskumu a testovaniu ponúka maximálnu ochranu
proti korózii v náročnom lodnom prostredí.
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PrimeStart™
Štartujte v chladnom počasí tak jednoducho ako
vo svojom aute – stačí vám na to len otočiť kľúčom!
Exkluzívny systém PrimeStart™ od spoločnosti
Yamaha znižuje potrebu použiť konvenčný sýtič.
Štandardná výbava modelu F15 a vyššie.

SDS – Systém tlmenia pri radení
Jedinečný systém tlmenia pri radení (SDS)
spoločnosti Yamaha tlmí „klepot“, bežne
sprevádzajúci prechod medzi rýchlostnými
stupňami, čím výrazne znižuje hluk a vibrácie, a tým
zabezpečuje plynulejšie a tichšie radenie.

Systém preplachovania sladkou
vodou
Bez potreby naštartovať motor – na vypláchnutie
soli a nečistôt z vodných dráh Vám stačí jednoducho
pripojiť hadicu k vpredu namontovanému konektoru.
Odmenou Vám bude nižšia miera korózie a dlhšia
životnosť motora. Model F8 a novšie.

Systém pohonu v plytkých vodách
Táto štandardná funkcia, ktorá je štandardnou
výbavou modelu F4 a novších, je skutočným
pomocníkom pri manévrovaní pri nízkej rýchlosti
v plytkej vode. Takisto znižuje riziko poškodenia
skrutky alebo nárazu na plytčinu.
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Helm Master –
plne integrovaný
systém riadenia člna
Manipulácia s loďou s viac ako jedným
závesným motorom* nebola ešte nikdy taká
jednoduchá. Vďaka intuitívnemu pákovému
ovládaču Helm Master, jednej páke na ovládanie motora, plne automatickému systému
naklonenia a ovládaniu rýchlosti pomocou
jedného tlačidla sa stanete špecialistom na
sebaisté, uvoľnené riadenie člna. Vďaka
tomuto plne integrovanému káblovému
systému riadenia sa dokonca aj manévrovanie a kotvenie stane skutočnou radosťou.

Ale to nie je všetko. Najnovší systém Helm
Master predstavuje revolúciu aj v ďalšej
oblasti. Používa unikátny systém GPS
s dvojitou anténou a obsahuje systém
SETPOINT™ – pozoruhodný systém s tromi
režimami, ktorý udržuje polohu vašej lode
(FISHPOINT™), jej kurz (DRIFTPOINT™)
alebo oboje (STAYPOINT™), a to stlačením
tlačidla na pákovom ovládači.
* Systém Helm Master je ideálnym riešením
pre 4-taktné modely V8 a V6 značky
Yamaha v prípade inštalácií viacerých
motorov.
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Viac ako len pákový ovládač

... a ešte oveľa viac

Najnovší systém Helm Master obsahuje nasledujúce
kľúčové funkcie:
• riadenie
• škrtiaca klapka
• radenie rýchlostí
• udržiavanie pozície alebo kurzu
• zapaľovanie
• sklon
• údaje o motore a člne
• zabezpečenie

•
•
•
•

Možnosť výberu

Prevezmite kontrolu vo veľkom štýle

Využite vodu naplno

Naše menšie modely Yamaha sú vybavené všetkým,
čo potrebujete pre bezproblémovú prevádzku, ale
väčšie motory si môžete prispôsobiť vlastným výberom
diaľkových ovládačov, prístrojov, vrtúľ a príslušenstva.

Všetky ovládacie prvky a panely so spínačmi značky Yamaha
sú navrhnuté tak, aby boli funkčné, účinné a štýlové a navyše
tak, že ich používanie je radosťou.

Každý závesný motor potrebuje perfektnú vrtuľu. Vrtuľu,
ktorá sa čo najviac zhoduje s typom Vášho člna a so
spôsobom, ktorým ho chcete používať. Toto je dôvod, prečo
ponúkame taký široký sortiment vrtúľ, ktoré sú špeciálne
navrhnuté tak, aby optimalizovali výkon kombinácie
závesného motora značky Yamaha a člnu. Jednoducho
požiadajte svojho predajcu, aby Vám pomohol vybrať
dokonalú kombináciu.

K dispozícii je široký a pôsobivý výber príslušenstva.
Predajca Yamaha Vám rád poradí s tou správnou voľbou
pre Váš čln, čo Vám pomôže čo najlepšie využiť čas
strávený na vode.

19-123_YAM_33_Outboards F30_425-ALL_02.indd 9

nový ľahko čitateľný 7-palcový LCD displej s rozlíšením HD
bezkľúčové elektronické zapaľovanie
zabezpečenie proti krádeži (kľúčenka RFID)
trenie v riadení v závislosti od rýchlosti

Platia určité obmedzenia: Systém Helm Master je k dispozícii
pre inštalácie s dvomi alebo tromi závesnými motormi značky
Yamaha, ale iba pre nové súpravy člnov vyrobené v spolupráci
s výrobcami člnov a predávané autorizovanými predajcami.

Skvelým príkladom je inteligentný kľúčový spínač a panel,
ktorý môže súčasne spustiť a zastaviť až tri motory
kompatibilné so systémom Drive-by-Wire (DBW) – takmer
bez námahy.
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F30

F40

F50

F60

FT50

FT60

F70

F80

F100

Plnofarebný prístrojový panel 6YC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prístrojový panel 6Y8

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektronické vstrekovanie paliva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

The Yamaha Difference
Technológia Drive-By-Wire

Jednotlačidlové ovládanie štartovania a vypnutia

CL7
6YC
6Y8

Nový multifunkčný displej CL7

Variabilné časovanie vačkového hriadeľa

Skrutka Dual Thrust

Duálny systém nabíjania batérie

Diaľkový imobilizér Y-COP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Variabilná regulácia pri pomalej plavbe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Multifunkčná rukoväť ovládacej páky

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Riadiaca páka umiestnená vpredu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Obmedzovač náklonu

Ochrana proti korózii YDC-30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PrimeStart™

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SDS – Systém tlmenia pri radení

Systém preplachovania sladkou vodou

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Systém pohonu v plytkých vodách

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Pokoj na duši je
štandardom!
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F30 / F40
Ľahké motory F40 a F30 sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho montovali a
používali, ale zároveň ponúkajú výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť.
Elektronický systém vstrekovania paliva (EFI) značky Yamaha prináša
pôsobivý výkon pri vysokých otáčkach a skutočné zrýchlenie, krútiaci
moment pri stredných otáčkach a navyše mimoriadne nízku spotrebu paliva.
Systém PrimeStart™ umožňuje jednoduché štartovanie, rovnako ako vo
Vašom aute. Keďže hovoríme o značke Yamaha, znamená to naštartovanie
na prvýkrát, a to vždy. Náš jedinečný systém Wide Range Power Trim & Tilt
Vám umožní dosiahnuť úplnú kontrolu.

6YC

6Y8

F30 / F40

A nakoniec, systém Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) chráni
Váš motor pomocou imobilizéra na diaľkové ovládanie podobne ako v aute,
aby ste dosiahli pokoj na duši.

Viacbodový systém EFI

Systém Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)

Digitálne sieťové meradlá

Systém Wide Range Power Trim & Tilt

Tieto modely využívajú rad inovatívnych a
pokročilých technológií, aby optimalizovali proces
spaľovania vrátane osvedčeného viacbodového
systému EFI značky Yamaha s redukciou výparov.
Fungujú spoločne s mikropočítačom, ktorý
analyzuje a upravuje zmes paliva a vzduchu, aby
sa zabezpečilo okamžité naštartovanie, vynikajúca
reakcia škrtiacej klapky a čisté, účinné spaľovanie.

Systém imobilizéra Y-COP je jednoduchý,
ľahko sa používa a je vysoko účinný. Elegantné
a jednoduché diaľkové ovládanie zamkne a
odomkne motor jedným stlačením tlačidla.
Tým sa dosiahne to, že sa Váš závesný motor
nepoužije na žiadne neschválené jazdy, a môžete
byť pokojní, keď ponecháte čln bez dozoru.

Motory F40 a F30 sú kompatibilné s digitálnymi
sieťovými meradlami Yamaha poskytujúcimi
informácie potrebné na maximalizáciu výkonu a
účinnosti motora. Sú nimi napríklad multifunkčný
otáčkomer s hodnotou ot./min, hodinami
prevádzky, uhlom náklonu, tlakom oleja,
výstražnými svetlami a variabilným ovládaním
otáčok, ale aj ukazovateľ rýchlosti/paliva, ktorý
zobrazuje rýchlosť, kapacitu nádrže a spotrebu
paliva.

Objavte všestrannosť a výkon motora značky
Yamaha. Vďaka rýchlej odozve ovládania pomocou
tlačidiel sú úpravy sklonu a náklonu rýchle,
plynulé a jednoduché. Široký rozsah sklonu
vrátane nastavení záporného sklonu umožňuje
sebaistú manipuláciu, aby sa zlepšilo zrýchlenie a
čln sa rýchlejšie dostal na hladinu.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Maximálny pôžitok.
Minimálne emisie.
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F50 / F60
Kompaktné motory F60 a F50 sú ideálne na ťahanie vodných lyží alebo
wakeboardových dosiek. Umožňujú zábavu na vode s čistým svedomím –
sú to najčistejšie a najúspornejšie motory vo svojej triede.

6YC
6Y8

Elektronický systém vstrekovania paliva (EFI) Yamaha zabezpečuje čistejší
výkon a efektívnu spotrebu paliva, a to všetko v motore, ktorý prináša
pôsobivý výkon, silný krútiaci moment v stredných otáčkach a vysokú
maximálnu rýchlosť.

F50 / F60

Motory F60 a F50 obsahujú množstvo jedinečných funkcií značky Yamaha,
ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili plynulú, pohodlnú a príjemnú jazdu.
Medzi tieto funkcie patrí systém Wide Range Power Trim & Tilt, ktorý
poskytuje úplnú a uvoľnenú kontrolu, a systém zapaľovania PrimeStart™,
ktorý je rovnako jednoduchý ako naštartovanie auta.

Dokonale jemné 4-valcové vylepšenie so
systémom EFI

Systém Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)

Digitálne sieťové meradlá značky Yamaha

Variabilná regulácia otáčok pri pomalej
plavbe

Či ide o takty alebo valce, spoločnosť Yamaha
rozumie výkonu štyroch prvkov! Ako svetový
priekopník 4-taktnej technológie prináša ďalšie
vylepšenie 4-valcovej konfigurácie motorov F50
a F60 s dlhým zdvihom valcov, ktoré sú vybavené
systémom EFI, aby sa dosiahol dokonale jemný
použiteľný výkon s nízkymi úrovňami hluku a
vibrácií.

Systém imobilizéra Y-COP je jednoduchý,
ľahko sa používa a je vysoko účinný. Elegantné
a jednoduché diaľkové ovládanie zamkne a
odomkne motor jedným stlačením tlačidla. Tým sa
dosiahne to, že sa Váš závesný motor nepoužije na
žiadne neschválené jazdy, a môžete byť pokojní,
keď ponecháte čln bez dozoru.

Motory F50/F60 sú kompatibilné s našimi
digitálnymi sieťovými meradlami poskytujúcimi
informácie potrebné na maximalizáciu výkonu a
účinnosti motora. Sú nimi napríklad multifunkčný
otáčkomer s hodnotou ot./min, hodinami
prevádzky, uhlom náklonu, tlakom oleja,
výstražnými svetlami a variabilným ovládaním
otáčok, ale aj ukazovateľ rýchlosti/paliva, ktorý
zobrazuje rýchlosť, kapacitu nádrže a spotrebu
paliva.

Jedným stlačením tlačidla voliteľného digitálneho
sieťového otáčkomera alebo pomocou spínača
variabilnej regulácie otáčok na voliteľnej ovládacej
viacúčelovej rukoväti môžete nastaviť otáčky
motora pre uvoľnenú pomalú plavbu, a to v
presných krokoch po 50 ot./min, v rozsahu 620 až
900 ot./min.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.

19-123_YAM_33_Outboards F30_425-ALL_02.indd 15

28-01-2020 10:32

Osedlajte si
jedného z našich
ťažných koní.
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FT50 / FT60
Ak chcete hrubý výkon a presné ovládanie, odpoveďou sú naše modely FT.
Sú ideálne pre plachetnice, rybárske a úžitkové člny. Tieto motory s
vysokým ťahom a krútiacim momentom stanovujú vysoké štandardy výkonu
s minimálnym hlukom a vibráciami a maximálnou úsporou paliva.

6YC
6Y8

Modely FT využívajú patentovanú vrtuľu Dual-Thrust značky Yamaha, vďaka
čomu dosahujú plný ťah pri pohybe dopredu aj dozadu a výrazne uľahčia
manévrovanie s ťažkou loďou.

FT50 / FT60

Zapaľovanie pomocou mikropočítača TCI umožňuje ľahké štartovanie a
spoľahlivosť bez ohľadu na podmienky a alternátory s vysokým výkonom
poskytujú mimoriadny štartovací výkon aj po dlhých časových intervaloch
pri nízkych otáčkach. Motory série FT sú ako výkonné ťažné kone –
navrhnuté tak, aby Vás nikdy nesklamali.

Špeciálne prevodové pomery pre vyšší ťah

Vrtule Dual Thrust pre maximálny výkon
pri jazde vpred aj vzad

Zabezpečovací systém imobilizéra Y-COP

Digitálny sieťový systém značky Yamaha

Motory FT sú účelovo navrhnuté tak, aby dodávali
väčší ťah a krútiaci moment ako bežné motory.
Ich špeciálne prevodové pomery pomáhajú
predchádzať kavitácii a skĺznutiu vrtule. Fungujú
v kombinácii s ďalšími jedinečnými funkciami, s
cieľom poskytnúť ideálny zdroj energie pre lode,
pre ktoré je množstvo nákladu dôležitejšie ako
vysoká rýchlosť.

Špeciálne vrtule namontované na modeloch FT
(najnovšie modely F200G, F175C a F150G) majú
väčší ako bežný priemer a navyše majú lopatky
s malým sklonom, ktoré sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali ťah v smere dopredu a zmenou
smeru výfukových plynov aj v smere dozadu. To
zaručuje väčšiu manévrovateľnosť, čo je obzvlášť
užitočné pri ovládaní ťažšieho člna.

Zabezpečovací systém imobilizéra (Y-COP) značky
Yamaha je jednoduchý, ľahko sa používa a je
vysoko účinný. Elegantné a jednoduché diaľkové
ovládanie zamkne a odomkne motor jedným
stlačením tlačidla. Tým sa dosiahne to, že sa Váš
závesný motor nepoužije na žiadne neschválené
jazdy, a môžete byť pokojní, keď ponecháte čln
bez dozoru.

Motory FT50 a FT60 sú kompatibilné s
digitálnymi sieťovými meradlami značky
Yamaha poskytujúcimi informácie potrebné na
maximalizáciu výkonu a účinnosti motora. Sú nimi
napríklad multifunkčný otáčkomer s hodnotou
ot./min, hodinami prevádzky, uhlom náklonu,
tlakom oleja, výstražnými svetlami a variabilným
ovládaním otáčok, ale aj ukazovateľ správy
rýchlosti/paliva, ktorý zobrazuje rýchlosť, kapacitu
nádrže a spotrebu paliva.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Zabavte sa
so spoľahlivým
partnerom.
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F70
Motor F70 ponúka bezkonkurenčnú všestrannosť a môže poháňať širokú škálu
lodí, takže ho využijete počas práce alebo keď ste vonku a vychutnávate si
čerstvý vzduch a zábavu rekreačnej plavby a vodných športov. Model F70 je v
skutočnosti najľahší a najvýkonnejší motor vo svojej triede.

6YC
6Y8

16-ventilový motor SOHC je vybavený systémom EFI (Elektronické
vstrekovanie paliva) a jedinečným systémom PrimeStart™ značky Yamaha, aby
sa dosiahol čistejší výkon, maximálna úspora paliva a jednoduché štartovanie.
Vďaka kompatibilite s digitálnymi sieťovými meradlami značky Yamaha prináša
tiež presné ovládanie.

F70

Tiež je elegantný a štýlový – Váš motor F70 určite pritiahne obdivné pohľady
všetkých – či už na palube alebo na brehu.

16 ventilov, 4 valce v jednom rade,
SOHC, EFI

Mimoriadne vysoký prevodový
pomer 2,33

Systém Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)

Digitálne sieťové meradlá značky
Yamaha

Moderná, ľahká konštrukcia hlavy motora F70
obsahuje samostatný závesný vačkový hriadeľ
(SOHC) so štyrmi ventilmi na valec, aby sa
dosiahol maximálny výkon a účinnosť. Vďaka
veľkej ploche sacieho ventilu s ľahkými piestami
motor dosahuje najvyšší pomer konských síl na
liter vo svojej triede.

Motor F70 značky Yamaha ponúka mimoriadne
zrýchlenie, čiastočne vďaka nižšej konštrukcii
skrine prevodovky, ktorá má vysoký prevodový
pomer 2,33:1. Dodatočná odolnosť sa dosahuje
vďaka skutočnosti, že všetky prevodové stupne
(dopredu, dozadu a pastorok) sú špeciálne
vytvrdené, aby sa dosiahla vyššia životnosť.

Systém imobilizéra Y-COP je jednoduchý,
ľahko sa používa a je vysoko účinný. Elegantné
a jednoduché diaľkové ovládanie zamkne a
odomkne motor jedným stlačením tlačidla. Tým sa
dosiahne to, že sa Váš závesný motor nepoužije na
žiadne neschválené jazdy, a môžete byť pokojní,
keď ponecháte čln bez dozoru.

Motor F70 je kompatibilný s digitálnymi sieťovými
meradlami značky Yamaha poskytujúcimi
informácie potrebné na maximalizáciu výkonu a
účinnosti motora. Sú nimi napríklad multifunkčný
otáčkomer s hodnotou ot./min, hodinami prevádzky,
uhlom náklonu, tlakom oleja, výstražnými svetlami
a variabilným ovládaním otáčok, ale aj ukazovateľ
rýchlosti/paliva, ktorý zobrazuje rýchlosť, kapacitu
nádrže a spotrebu paliva.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Nízka hmotnosť.
Rázny výkon.
Prenikavá
akcelerácia.
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F80 / F100
Najnovšie modely F100 a F80 sú teraz dokonca ľahšie, takže pokiaľ ide
o celkový výkon, plynulosť akcelerácie a spotrebu, len ťažko hľadajú
konkurenta. Vďaka inovatívnym technickým výdobytkom spoločnosti
Yamaha sú tiež mimoriadne spoľahlivé.

6YC
6Y8

Naša najnovšia 4-taktná technológia ponúka nevídaný výkon – vďaka
16-ventilovému motoru s jednoduchým závesným vačkovým hriadeľom
(SOHC) pre prenikavú akceleráciu, pokročilému návrhu systémov nasávania a výfuku – a jedinečnej viacbodovej technológii elektronického
vstrekovania paliva (EFI)

F80 / F100

Sortiment výhodných funkcií – vrátane systému PrimeStart™, vysokovýkonného alternátora, digitálnych sieťových meradiel a systému Yamaha
Wide Range Power Trim & Tilt – sa môžete spokojne spoľahnúť na to, že
vždy budete mať všetko plne pod kontrolou.

16-ventilové rozvrhnutie motora SOHC

Veľká samostatná škrtiaca klapka

Digitálne sieťové meradlá

Jednoduchá kontrola nad otáčkami
motora na reguláciu (s možnosťou)

Rozvrhnutie motora SOHC (jednoduchý závesný
vačkový hriadeľ) s jeho veľkou kapacitou valca
a 16-ventilovým formátom zabezpečuje optimálnu aktiváciu ventilov, vďaka čomu prináša
nárast akcelerácie a výkonu. Najnovšia 4-taktná
technológia spoločnosti Yamaha vyššie uvedené
kombinuje s pokročilým dizajnom systému nasávania a výfuku – a naším jedinečným viacbodovým
elektronickým vstrekovaním paliva (EFI).

Tento inovatívny systém reguluje tok vzduchu
ku všetkým štyrom valcom, pričom pred jeho
prienikom k vstrekovačom systému EFI vylaďuje
pulzy. Vzduch sa preto privádza s dokonalou
presnosťou, podľa požiadaviek vodiča
a podmienok spaľovania.

Modely F100 a F80 sú kompatibilné s digitálnymi
sieťovými meradlami Yamaha poskytujúcimi informácie potrebné na maximalizáciu výkonu a účinnosti motora. Sú nimi napríklad multifunkčný otáčkomer s hodnotou ot./min, hodinami prevádzky,
uhlom náklonu, tlakom oleja, výstražnými svetlami
a variabilným ovládaním otáčok, ale aj ukazovateľ
ukazovateľ rýchlosti/paliva, ktorý zobrazuje rýchlosť, kapacitu nádrže a spotrebu paliva.

Ďalším prvkom voliteľného digitálneho sieťového
systému je praktické tlačidlo na otáčkomere,
ktoré umožňuje okamžitú kontrolu nad otáčkami
motora – umožňuje ich jednoducho regulovať
prostredníctvom praktických krokov po 50 ot./min
v rozmedzí od 550 do 1 000 ot./min. Odmenou je
plynulá a uvoľnená plavba.

11_F90C/F100F_SOHC 16 valves

15_F90C/F100F_Throttle body, Intake manifold and Intake silencer

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Najlepší pomer
výkonu a hmotnosti
vo svojej triede.
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F115 / F130
Motory najnovšej generácie F115 a F130 s nízkou hmotnosťou Vám
umožnia uvoľniť sa a naplno si vychutnať svoj čln, pretože viete, že ho
poháňajú tie najjemnejšie motory na svete.

6YC
6Y8

Nielen, že sú pôsobivo skonštruované – sú to 4-taktné motory s objemom
1,8 l, 16 ventilmi a 4 valcami v jednom rade DOHC – ale sú doplnené
množstvom elektro/technických funkcií, ktoré uľahčujú život, ako je
napríklad kompatibilita s naším voliteľným digitálnym sieťovým systémom,
diaľkové zabezpečenie Y-COP a systém Wide Range Power Trim & Tilt s
voliteľným obmedzovačom uhla skonu.

F115 / F130

Účinnosť našich osvedčených systémov EFI a ďalšie nové technológie
spaľovania zaručujú úplnú spoľahlivosť týchto vynikajúcich motorov
značky Yamaha.

4-taktný motor s objemom 1832 cm,
16-ventilov, DOHC, 4 valce v jednom rade

Kompaktný, ľahký dizajn – ideálne na
prestavbu

Vďaka novému a inovatívnemu dizajnu nasávacích
a výfukových ventilov a dvojitému vačkovému
hriadeľu (každý poháňaný samostatne) sa
mimoriadne zlepšila účinnosť nasávania a výfuku,
čím sa optimalizuje spotreba paliva počas
zapaľovania. Systém zapaľovania TCI zabezpečuje
jednoduché štartovanie, konzistentnú prevádzku,
dlhšiu životnosť sviečok a úplnú spoľahlivosť.

Všestranné motory F115 a F130 dosahujú najlepší
pomer hmotnosti a výkonu vo svojej triede,
takže sú ideálnou voľbou pre širokú škálu aktivít
a odkrývajú vzrušujúce možnosti prestavby. Ich
hladký, silný výkon vdýchne nový život starším
člnom mnohých veľkostí a typov.

Systém diaľkového zabezpečenia
(Y–COP)
S modelmi F115 a 130 štandardne aj pocit
bezpečia. Vaša Yamaha je cenný a žiadaný stroj.
Niekedy aj osobami, s ktorými by ste sa o ňu
nechceli deliť. Zabezpečovací systém Yamaha
Customer Outboard Protection (Y–Y-COP) preto
slúži ako jednoduché tlačidlové diaľkové ovládanie
umožňujúce imobilizovať motor a podobne ako pri
aute zaručiť, aby sa naštartoval len vtedy, keď si to
naozaj želáte.

Možnosť digitálneho sieťového systému –
jasné, presné informácie
Motory F115 a F130 sú ideálne pre digitálne
sieťové systémy a meradlá značky Yamaha –
maximalizujú ich výkon a účinnosť: multifunkčný
otáčkomer s hodnotou ot./min, hodinami
prevádzky, uhlom náklonu, tlakom oleja,
výstražnými svetlami a variabilným ovládaním
otáčok, ale aj ukazovateľ rýchlosti/paliva, ktorý
zobrazuje rýchlosť, kapacitu nádrže a spotrebu
paliva.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Pohodlná sila
a výkon.
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F150 / F175 / F200
Náš legendárny model F150 s jeho skvelým vzhľadom, bezchybným výkonom
a skvelými vlastnosťami je stvorený na relaxáciu na vode. Špičková technológia
dodáva čistý, účinný a hospodárny výkon.

6YC
6Y8

Tento svetovo známy motor disponuje dvojitým závesným vačkovým
hriadeľom (DOHC) a špeciálnymi systémami nasávania či výfuku
optimalizujúcimi proces spaľovania. Odolná 8-zubová spojka zabezpečuje
plynulé preraďovanie a dlhú životnosť – kým špeciálna konštrukcia kapoty
efektívne zachytáva a odvádza vodu.

F150 / F175 / F200

Vďaka mnohým ďalším používateľsky prívetivým prvkom, ako je diaľkové
zabezpečenie Yamaha Y-COP, variabilná regulácia otáčok pri pomalej plavbe
a náš systém Wide Range Power Trim & Tilt – robia z používania toto motora
príjemný zážitok.

16-ventilový systém DOHC Direct-Action
In-Line 4

Elegantný dizajn kapoty udržuje
vodu mimo

Variabilná regulácia otáčok pri
pomalej plavbe

Systém diaľkového zabezpečenia
(Y–COP)

2 nasávacie ventily a 2 výfukové ventily na každom
valci, s dvojitými vačkovými hriadeľmi s nezávislým
pohonom zvyšujú účinnosť nasávania a výfuku,
čím sa optimalizuje spotreba paliva pri spaľovaní.
Systém zapaľovania TCI zaručuje jednoduché
štartovanie, konzistentnosť iskier, dlhšiu životnosť
sviečky a v konečnom dôsledku vynikajúcu
spoľahlivosť.

Štýlový vzhľad nie je jedinou výhodou tejto
účelne pôsobiacej kapoty. Je zostavená tak, aby
veľmi efektívne zachytávala a odvádzala vodu, čo
umožňuje dosiahnuť plynulejšiu prevádzku, nižšiu
mieru korózie a dlhšiu životnosť motora.

Tento dômyselný systém umožňuje plynulú
a jednoduchú reguláciu prevádzky pri nízkych
rýchlostiach za pomoci upravenia otáčok v rokoch
po 50 ot./min každým dotykom spínača. Ideálna
pomôcka na rybolov či pokojnú plavbu v miestach,
kde nemôžete vytvárať vlny.

S modelom F150 štandardne aj pocit bezpečia.
Vaša Yamaha je cenný a žiadaný stroj. Niekedy
aj osobami, s ktorými by ste sa o ňu nechceli
deliť. Zabezpečovací systém Yamaha Customer
Outboard Protection (Y–Y-COP) preto slúži
ako jednoduché tlačidlové diaľkové ovládanie
umožňujúce imobilizovať motor a podobne ako pri
aute zaručiť, aby sa naštartoval len vtedy, keď si to
naozaj želáte.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Vitajte v našom
pokojnom novom
svete systému
Drive-by-Wire.
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F150 / F175 / F200 DBW
Vďaka ich výnimočnému výkonu a zrýchleniu je tieto čisté, tiché motory
vybavené systémom EFI ťažké poraziť. Pridajte úplne novú úroveň
plynulého radenia prevodových stupňov systému Drive-by-Wire – a
predstavujú ideálnu voľbu.
Jedinečný systém úspory paliva EFI spoločnosti Yamaha, riadiaca jednotka
s mikroprocesorom, technológia čistého spaľovania a systémy na zníženie
hluku sú všetky navrhnuté tak, aby bezproblémovo spolupracovali, zatiaľ čo
sofistikovaný diagnostický systém prostredníctvom počítačového spojenia
zobrazuje údaje a motore a výkone, takže údržba je rýchla a jednoduchá.

CL7
6YC
6Y8

F150 / F175 / F200 DBW

Rovnako ako všetky naše motory vybavené systémom EFI, motory
F200, F175 a F150 sa môžu priamo pripojiť k exkluzívnemu sieťovému
systému značky Yamaha s presnými pokročilými digitálnymi meračmi a
zobrazovacími nástrojmi.

4-valcové motory DOHC so 16 ventilmi a
systémom EFI

Nový systém Drive-by-Wire

Variabilná regulácia otáčok pri pomalej
plavbe

Systém Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)

Sú to čistokrvné motory s vysokým výkonom v
celom rozsahu otáčok a obsahujú funkcie, ako
napríklad systém EFI, 4 ventily na valec, DOHC
(dvojitý vačkový hriadeľ). Motor F200 obsahuje
tiež funkciu VCT (variabilné časovanie vačkového
hriadeľa). Táto jemná zmes špičkových technológií
ponúka mimoriadny výkon na liter a vysoký pomer
výkonu a hmotnosti.

Najnovšie modely motorov F200G, F175C a
F150G teraz disponujú luxusným ovládaním
DBW (Drive-by-Wire) s elektronickou škrtiacou
klapkou a radením prevodových stupňov. Tento
pozoruhodný systém prináša dokonale hladkú
reguláciu rýchlosti a radenie – a spolu s našim
unikátnym systémom SDS (Shift Tampening
System) otvára úplne nový svet plynulosti a
sofistikovanosti.

Ďalšou výhodou voliteľného digitálneho sieťového
systému je šikovné tlačidlo, ktoré vám umožňuje
okamžité ovládanie otáčok motora, takže môžete
jednoducho upraviť otáčky v krokoch
po 50 ot./min v rozsahu od 650 až 900 ot./min.
Odmenou je plynulá, uvoľnená a sebaistá plavba.

Jedinečný systém imobilizéra Y-COP je
jednoduchý, ľahko sa používa a je vysoko účinný.
Elegantné a jednoduché diaľkové ovládanie
zamkne a odomkne motor jedným stlačením
tlačidla. Tým sa dosiahne to, že sa Váš závesný
motor nepoužije na žiadne neschválené jazdy,
a môžete byť pokojní, keď ponecháte čln bez
dozoru.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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V6 –
pre dobrodružstvá
ďaleko od brehu.
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F225 / F250 / F300
Závesné motory F225, F250 a F300 predstavujú vrchol námornej
technológie najnovšej generácie spoločnosti Yamaha. Tieto ľahké a
kompaktné motory V6, ktoré sú navrhnuté pre náročné prostredie
ďaleko od brehu, prinášajú neprekonateľný výkon, ktorý máte k
dispozícii pri vašich dobrodružstvách na vode.

CL7
6YC
6Y8

Moderný 24-ventilový motor DOHC je vybavený systémom EFI
(Elektronické vstrekovanie paliva) a VCT (Variabilné časovanie
vačkového hriadeľa), aby poskytoval čistý, plynulý výkon, maximálnu
úsporu paliva a jednoduché štartovanie. Kombinácia technológie so
štýlom, elegantný a kompaktný dizajn hovoria samé za seba.

F225 / F250 / F300

Pri kormidle medzitým elektronická škrtiaca klapka systému „DriveBy-Wire“ a radenie prevodových stupňov značky Yamaha prinášajú
to najjemnejšie a najpresnejšie ovládanie, aké ste doteraz zažili.

Motor s 24 ventilmi, objemom 4,2 l a
šesťvalcom so skonom 60° vybavený
DOHC, EFI a VCT
Vylepšená, ľahká konštrukcia hlavy motora
obsahuje plazmou tavené valce bez spojok, dvojitý
vačkový hriadeľ (DOHC) a 4 ventily na valec.
Variabilné časovanie vačkového hriadeľa (VCT)
zabezpečuje zvýšenú účinnosť spaľovania v celom
rozsahu otáčok. Vďaka tejto kombinácii vyspelých
technológií sa dosahuje špičková výkonnosť na
liter.

Najnovšia technológia valcov – veľký
objem a nízka hmotnosť
Vďaka procesu spájania plazmou je stena valca
o 60 % tvrdšia ako oceľ, ale táto moderná
technológia ponúka aj nižšiu hmotnosť, lepšie
chladenie a menej trenia. Výsledkom je motor
s najväčším objemom v odvetví, ale s najnižšou
hmotnosťou.

Elektronické ovládanie škrtiacej klapky/
radenia typu „Drive-by-Wire“ a regulácia
ťahu otáčok
Voliteľný digitálny sieťový systém Vám môže
priniesť to najpohodlnejšie a najpríjemnejšie
ovládanie, aké ste kedy zažili vrátane automatickej
synchronizácie motorov pri používaní dvoch/troch
motorov a riadenia otáčok motora pre pomalú
plavbu. Tlačidlo otáčkomera nastavuje otáčky
motora medzi 600 a 1 000 ot./min v krokoch po 50
otáčkach.

Jednodotykové ovládanie štartovania
a zastavenia viacerých motorov
Jednoduché stlačenie jediného tlačidla
umožňuje okamžité naštartovanie alebo
zastavenie motorov pri inštaláciách s viacerými
motormi. Štýlový a praktický panel spínača
naštartovania/zastavenia sa používa spolu s
hlavným kľúčovým spínačom.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Extreme – choď až
za hranicu limitov.
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XF375 / XF425
Predstavujeme model, aký tu ešte nebol. Závesný motor, v ktorom
sa ladne kombinuje bezkonkurenčná sila, krútiaci moment a rýchlosť
s najmodernejšími technológiami a výkonnosťou.

CL7

Robustný nový tvar a dynamický vzhľad modelu XTO Vám okamžite dá
najavo neuveriteľné špičkové koncepty a technológie, ktoré čakajú, kým
ich vyskúšate.

XF375 / XF425

Prvý štvortakt s priamym vstrekovaním. Prvý motor s integrálnym
elektronickým riadením fungujúcim v dokonalej harmónii so systémom
Helm Master® od Yamahy. Prvý motor, ktorý dosiahol novú úroveň
reverzného ťahu, krútiaceho momentu a rýchlosti. Je to revolúcia
v unikátnej výkonnosti pre väčšie člny a zároveň neuveriteľný príbeh.
Dosiahni na vrchol. Zoznám sa s Extreme.

Vysoká úroveň výkonu, krútiaceho
momentu a kontroly

Extrémny výkon vyžaduje odolné
technológie

Integrované elektrické riadenie – plynulé
a účinné

Maximálna účinnosť vďaka priamemu
vstrekovaniu

Vylepšená, ľahká konštrukcia hlavy motora
Skratka XTO vyjadruje Xtreme Thrust Output
(Extrémny výkon ťahu), pretože táto úžasná
jednotka V8 prináša úplne novú generáciu
výkonu, odolnosti a presného ovládania, ktorá
ešte nikdy nebola k dispozícii. Naše motory XF375
a XF425 XTO s jedinečným systémom Helm
Master® spoločne poskytujú plynule fungujúce
integrované riešenie s maximálnym výkonom pre
väčšie námorné lode. Nezľaknite sa extrémnych
situácií.

Na tejto úrovni sa nedá robiť kompromisy v
kvalite a spoľahlivosti konštrukcie, preto je každá
časť motorov XTO veľmi odolná. Od masívneho
kľukového hriadeľa po ozubené kolesá na náročné
použitie absorbujúce krútiaci moment – a od
hriadeľa lodnej skrutky s veľkým priemerom
až po úplne nový dizajn prevodovky s nízkym
koeficientom trenia a lepším chladením.

Tento vysoko účinný systém, ktorý je v skutočnosti
zabudovaný do jednotky motora, je nielen ľahší a
menej zložitý než samostatný hydraulický systém,
ale je aj čistejší z hľadiska montáže a prevádzky.
Navyše doba odozvy na pokyny kormidelníka
je rýchlejšia a presnejšia – a výsledkom je ešte
plynulejšia plavba.

Vďaka nášmu neustálemu hľadaniu čoraz vyššej
účinnosti a hospodárnosti patria strojom Yamaha
často prvé miesta v priemyselnom odvetví a
palivový systém prívesných motorov XTO je toho
dobrým príkladom – ide o vôbec prvý štvortaktný
motor s priamym vstrekovaním. V skutočnosti sú
prívesné motory XTO plné pokročilých technológií
– od zariadení na výmenu oleja pri umiestnení vo
vode až po výfukový systém na zvýšenie ťahu.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Technické údaje
F30

F40

F50

F60

FT50

Motor
Typ motora

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

Zdvihový objem

747 cm³

747 cm³

996 cm³

996 cm³

996 cm³

Počet valcov / Konfigurácia

3/jednoradová, SOHC

3/jednoradová, SOHC

4/jednoradová, SOHC

4/jednoradová, SOHC

4/jednoradová, SOHC

Vŕtanie x zdvih

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme

22,1kW / 5,500 ot/min

29,4kW / 5,500 ot/min

36,8kW / 5,500 ot/min

44,1kW / 5,500 ot/min

36,8kW / 5,500 ot/min

Prevádzkový rozsah plného plynu

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

Systém mazania

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Systém vstrekovania

CDI

CDI

TCI

TCI

CDI

Systém štartovania

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický

Prevodový pomer

2.00 (26/13)

2.00 (26/13)

1.85 (24/13)

1.85 (24/13)

2.33 (28/12)

Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode

S:414mm L:536mm

S:414mm L:536mm

L:527mm

L:527mm

L:530mm

Hmotnosť s pohonom

F30BEHDL: 102.0 kg, F30BETS: 94.0 kg,
F30BETL: 98.0 kg

F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0 kg,
F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS: 94.0 kg,
F40FETL: 98.0 kg

F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg

F60FETL: 114.0 kg

FT50JETL:125.0 kg

Objem palivovej nádrže

25 litrov, samostatná

25 litrov, samostatná

25 litrov, samostatná

25 litrov, samostatná

25 litrov, samostatná

Objem olejovej vane

1,7 litra

1,7 litra

2,1 litra

2,1 litra

2,1 litrov

Ovládanie

Ovládacia rukoväť (EHD), Diaľkové
ovládanie (ET)

Ovládacia rukoväť (EHD), Diaľkové
ovládanie (ET + ED)

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Metóda sklonu a náklonu

Elektrický sklon a náklon (ET), hydr.
asistencia náklonu (EHD)

Elektrický sklon a náklon (ET), hydr.
asistencia náklonu (ED + EHD)

Elektrický sklon a náklon (ET), hydr.
asistencia náklonu (ED)

Elektrické trimovanie a náklon

Cievka / alternátor

12 V – 17 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 17 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 16 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 16 A s usmerňovačom/
regulátorom

Obmedzovač sklonu (iba pre modely s diaľkovým
ovládaním)

-

-

Voliteľný

Voliteľný

Dodatočné vlastnosti

Imobilizér motora

YCOP

YCOP

YCOP

možnosť YCOP

Vrtuľa

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Model s otáčaním v opačnom smere

-

-

-

-

Pohon pre plytké vody

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Digitálny sieťový merací prístroj II (farebný LCD displej)

-

-

-

-

Digitálny sieťový merací prístroj (okrúhly/štvorcový)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Variabilné otáčky vlečenia

S meracími prístrojmi DN or m-f
Ovládacia rukoväť

S meracími prístrojmi DN or m-f
Ovládacia rukoväť

S meracími prístrojmi DN or m-f
Ovládacia rukoväť

S meracími prístrojmi DN or m-f
Ovládacia rukoväť

V–A

Dvojitý systém nabíjania batérie

-

-

-

-

Systém tlmenia radenia (SDS)

-

-

-

-

Poznámka

Uvedené údaje o kW sú merané na hriadeli Uvedené údaje o kW sú merané na hriadeli Uvedené údaje o kW sú merané na hriadeli Uvedené údaje o kW sú merané na hriadeli Uvedené údaje o kW sú merané na
vrtule podľa štandardu ICOMIA 28
vrtule podľa štandardu ICOMIA 28
vrtule podľa štandardu ICOMIA 28
vrtule podľa štandardu ICOMIA 28
hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA 28

Údaje o kW na tejto strane sú merané na hriadeli vrtule podľa normy ICOMIA 28. ** voliteľné pre modely MH, štandardné pre modely E.
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FT60

F70

F80

F100

F115

F130

Motor
Typ motora

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

Zdvihový objem

996 cm³

996 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

1 832 cm³

Počet valcov / Konfigurácia

4/jednoradová, SOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, SOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, SOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, SOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

Vŕtanie x zdvih

65,0mm x 75,0mm

65,0mm x 75,0mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

81,0mm x 88,9mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme

44,1kW / 5,500 ot/min

51,5kW / 5,800 ot/min

58,8kW / 5,500 ot/min

73,5kW / 5,500 ot/min

84,6kW / 5,800 ot/min

95,6kW / 6,300 ot/min

Prevádzkový rozsah plného plynu

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,300 - 6,300 rpm

5,300 - 6,300 rpm

Systém mazania

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Systém vstrekovania

CDI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém štartovania

Elektrický

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Prevodový pomer

2.33 (28/12)

2.33 (28/12)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

2.15 (28/13)

Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode

S:mm Lmm

Hmotnosť s pohonom

L:534mm X:648mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X643mm

F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0
kg

F80DETL: 162.0 kg, F80DETX;
166.0 kg

F100FETL: 162.0 kg, F100FETX;
166.0 kg

F115BETL: 173.0 kg, F115BETX:
177.0 kg, FL115BETX: 177.0 kg

F130AETL: 174.0 kg, F130AETX:
178.0 kg

Objem palivovej nádrže

25 litrov, samostatná

-

-

-

-

Objem olejovej vane

2,1 litra

3,2 litra

3,2 litra

3,2 litra

3,2 litra

Dodatočné vlastnosti
Ovládanie

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Metóda sklonu a náklonu

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

12 V – 15 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 35 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 35 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 35 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 35 A s usmerňovačom/
regulátorom

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Cievka / alternátor

V–A

Obmedzovač sklonu (iba pre modely s
diaľkovým ovládaním)
Imobilizér motora

YCOP

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Systém YCOP

Vrtuľa

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Model s otáčaním v opačnom smere

-

-

-

K dispozícii (ETX)

-

Pohon pre plytké vody

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Digitálny sieťový merací prístroj II (farebný
LCD displej)

-

-

-

-

-

Digitálny sieťový merací prístroj (okrúhly/
štvorcový)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Variabilné otáčky vlečenia

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN

Dvojitý systém nabíjania batérie

-

-

-

-

-

Systém tlmenia radenia (SDS)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Poznámka
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Technické údaje
F150D

F150G

F175A

F175C

F200F

Motor
Typ motora

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

Zdvihový objem

2 670 cm³

2 785 cm³

2,785cc

2 785cc

2 785cc

Počet valcov / Konfigurácia

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

Vŕtanie x zdvih

94,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

96.0 mm x 96.2 mm

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,2mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme

110,3kW / 5,500 ot/min

110,3kW / 5,500 ot/min

128.7kW / 5,500 rpm

128,7kW / 5,500 ot/min

128,7kW / 5,500 ot/min

Prevádzkový rozsah plného plynu

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

Systém mazania

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Systém vstrekovania

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém štartovania

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Prevodový pomer

2.00 (28/14)

2.00 (28/14)

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

1.86 (26/14)

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

L:516mm X:643mm

F175AETL: 224.0kg, F175AETX: 225.0kg

F175CETL: 226.0 kg, F175CETX:227.0 kg,
F175AETL: 224.0 kg, F175AETX:225.0 kg,
FL175CETX:227.0 kg

Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode

L:516mm X643mm

L:516mm X643mm

Hmotnosť s pohonom

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

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

Objem palivovej nádrže

-

-

-

-

-

Objem olejovej vane

4,5 litra

4,5 litra

4,5 litra

4,5 litra

4,5 litra

Dodatočné vlastnosti
Ovládanie

Diaľkové ovládanie

Systém Drive By Wire (DBW)

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie

Systém Drive By Wire (DBW)

Metóda sklonu a náklonu

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Cievka / alternátor

12 V – 35 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 50 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 50 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 50 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 50 A s usmerňovačom/
regulátorom

Obmedzovač sklonu (iba pre modely s diaľkovým
ovládaním)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Imobilizér motora

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Vrtuľa

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľná

Voliteľná

Voliteľná

Model s otáčaním v opačnom smere

K dispozícii (ETL, ETX)

K dispozícii (ETX)

-

-

Dostupný (ETX)

Pohon pre plytké vody

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Digitálny sieťový merací prístroj II (farebný LCD displej)

-

Voliteľný

-

-

Voliteľný

Digitálny sieťový merací prístroj (okrúhly/štvorcový)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Variabilné otáčky vlečenia

-

S meracími prístrojmi DN

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN

Dvojitý systém nabíjania batérie

Voliteľný

Voliteľný

-

Voliteľný

Voliteľný

Systém tlmenia radenia (SDS)

Voliteľný

Voliteľný

-

Voliteľný

Voliteľný

Poznámka

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA
28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA
28

Uvedené údaje o kW sú merané na
Uvedené údaje o kW sú merané na
Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA 28 hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA 28 hriadeli vrtule podľa štandardu ICOMIA 28

Údaje o kW na tejto strane sú merané na hriadeli vrtule podľa normy ICOMIA 28. ** voliteľné pre modely MH, štandardné pre modely E.
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F200G

F225

F250

F300

XF375

XF425

Motor
Typ motora

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

4 taktný

Zdvihový objem

2 785cc

4 169 cm³

4 169 cm³

4 169 cm³

5 559 cm³

5 559 cm³

Počet valcov / Konfigurácia

4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC
s VCT

V6 (60°), 24 ventilov, DOHC s VCT

V6 (60°), 24 ventilov, DOHC s VCT

V6 (60°), 24 ventilov, DOHC s VCT

60°-V8, 32 ventilov, DOHC s VCT

60°-V8, 32 ventilov, DOHC s VCT

Vŕtanie x zdvih

96,0mm x 96,2mm

96,0mm x 96,0mm

96,0mm x 96,0mm

96,0mm x 96,0mm

94,0mm x 96,0mm

94,0mm x 96,0mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme

147,1kW / 5,500 ot/min

165,5kW / 5,500 ot/min

183,8kW / 5,500 ot/min

220,6kW / 5,500 ot/min

297,6kW / 5,500 ot/min

316,9kW / 5,500 ot/min

Prevádzkový rozsah plného plynu

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

5,000 - 6,000 rpm

Systém mazania

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

EFI

Systém vstrekovania

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém štartovania

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Elektrický s funkciou Prime Start™

Prevodový pomer

1.86 (26/14)

1.75 (21/12)

1.75 (21/12)

1.75 (21/12)

1.73 (26/15)

1.73 (26/15)

Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode

L:516mm X:643mm

X:643mm U:770mm

X:643mm U:770mm

X:643mm U:770mm

X:637mm U:764mm

X:637mm U:764mm

Hmotnosť s pohonom

F200FETL: 226.0 kg,
F200FETX:227.0 kg,
FL200FETX:227.0 kg

F225FETX: 260.0 kg, FL225FETX:
260.0 kg, F225 FETU: 268.0 kg

F250DETX: 260.0 kg, FL250DETX:
260.0 kg, F250DETU: 268.0 kg,
FL250DETU: 268.0

F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX:
260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg,
FL300BETU: 268.0 kg

F350AETX: 356.0 kg, FL350AETX:
356.0 kg, F350AETU: 364.0 kg,
FL350AETU: 364.0 kg

F350AETX: 356.0 kg, FL350AETX:
356.0 kg, F350AETU: 364.0 kg,
FL350AETU: 364.0 kg

Objem palivovej nádrže

-

-

-

-

-

-

Objem olejovej vane

4,5 litra

6,3 litra

6,3 litrov

6,3 litrov

6,5 litrov

6,5 litrov

Dodatočné vlastnosti
Ovládanie

Diaľkové ovládanie

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Systém Drive By Wire (DBW)

Metóda sklonu a náklonu

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Elektrické trimovanie a náklon

Cievka / alternátor

12 V – 50 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 70 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 70 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 70 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 70 A s usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 70 A s usmerňovačom/
regulátorom

Obmedzovač sklonu (iba pre modely s
diaľkovým ovládaním)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Štandard

Štandard

Imobilizér motora

Voliteľný systém YCOP

Systém YCOP

Systém YCOP

Systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Voliteľný systém YCOP

Vrtuľa

Voliteľná

Voliteľná

Voliteľná

Voliteľná

Voliteľná

Voliteľná

Model s otáčaním v opačnom smere

Dostupný (ETX)

Dostupný (ETX)

K dispozícii (ETX, ETU)

K dispozícii (ETX, ETU)

K dispozícii (ETX, ETU)

K dispozícii (ETX, ETU)

Pohon pre plytké vody

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Štandard

Digitálny sieťový merací prístroj II (farebný
LCD displej)

-

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Digitálny sieťový merací prístroj (okrúhly/
štvorcový)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Variabilné otáčky vlečenia

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo
ovládacou rukoväťou m-f

Dvojitý systém nabíjania batérie

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Systém tlmenia radenia (SDS)

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Voliteľný

Poznámka

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28

Uvedené údaje o kW sú merané na
hriadeli vrtule podľa štandardu
ICOMIA 28
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Neviditeľná dokonalosť
Každý stroj značky Yamaha je skonštruovaný
tak, aby pracoval efektívne, účinne a spoľahlivo
– a najlepší spôsob, ako udržať vysoký výkon
a predĺžiť životnosť komponentov Yamaha, je
používať produkty Yamalube.
Olej je krvou spaľovacích motorov a sortiment
Yamalube obsahuje plne syntetické a polosyntetické oleje pre 2-taktné aj 4-taktné motory,
ako aj špeciálne minerálne a pretekárske
oleje. Znamená to, že v sortimente Yamalube
nájdete to správne mazivo pre širokú paletu
klimatických podmienok a spôsobov použitia.
Vyrábame aj rad produktov na starostlivosť
o vzhľad, ktoré udržia váš milovaný stroj
v špičkovom stave. Veď ak sa postaráte
o svoju Yamahu, Vaša Yamaha sa postará
o Vás. Miestny predajca produktov Yamaha
Vám poradí s výberom najlepšieho produktu
Yamalube pre Váš stroj značky Yamaha.
Prípadne navštívte našu webovú lokalitu:
www.yamaha-motor.sk
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Originálne príslušenstvo
značky Yamaha.
Prečo si vybrať ešte
niečo ďalšie?
Nemá zmysel kúpiť si jeden z najspoľahlivejších a najkvalitnejších závesných motorov na
vodu, ak si ho následne vybavíte príslušenstvom, ktoré sa s ním nezhoduje z hľadiska
kvality a výkonu.
Za menom značky Yamaha stojí povesť získaná
v priebehu rokov výroby závesných motorov
a produktov určených na more, ktoré majú
najpokročilejšiu a inovatívnu technológiu,
takže všetky naše produkty sú navrhnuté
tak, aby fungovali spolu bez akýchkoľvek
problémov, čo znamená nielen koordinovaný
dizajn, vzhľad a štýl, ale aj spoľahlivejší
výkon – a pohodlný pocit pokoja na duši.
K dispozícii je aj pôsobivý nový sortiment,
ktorý siaha od štýlových odevov, príslušenstva
pre vodné športy a prípojných hračiek až po
ochranné kryty, inteligentné záchranné vesty,
bezpečnostné zámky – a ďalšie praktické veci!
Takže bez ohľadu na to, čo potrebujete na
zlepšenie Vašej zábavy a radosti na vode,
máme niečo pre vás – s produktami, ktoré sú
navrhnuté tak, aby plnili svoj účel a vydržali.
Presne ako to očakávate od značky Yamaha.
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Každý stroj značky Yamaha
si zaslúži len to najlepšie.
Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej
spoľahlivosti Vášho modelu Yamaha odporúčame vždy používať originálne diely Yamaha.
Naše vysokokvalitné náhradné diely spĺňajú
osvedčené bezpečnostné normy, sú dokonale
kompatibilné a mimoriadne odolné voči
opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť
s pocitom úplnej istoty.
Ak pri servise využijete služby oficiálneho
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí,
že údržbu vykonajú profesionálni technici
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych
dielov a produktov Yamalube.
Naši technici sú pravidelne školení v rámci
programu Yamaha Technical Academy, vďaka
čomu majú odborné vedomosti a komplexné
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho
stroja značky Yamaha v dokonalom stave.
Podrobnejšie informácie Vám poskytne
miestny predajca značky Yamaha alebo ich
nájdete na našej webovej lokalite:
www.yamaha-motor.sk
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Móda značky Yamaha.
Buďte štýloví na vode.
Buďte štýloví v prístave.
Čo je naozaj dôležité, keď sa chystáte na
plavbu? Je samozrejmé, že nestačí len dobre
vyzerať, ale potrebujete mať aj perfektnú
súpravu, ktorá Vám pomôže vychutnať si
zážitky a vyťažiť čo najviac z času stráveného
na vode i mimo nej.
A to znamená teplé, pohodlné a skutočne
praktické oblečenie, ktoré budete radi nosiť.
Čo znamená, že by ste si mali vybrať značku
Yamaha. Všetko od neoprénových oblekov,
rukavíc a vetroviek až po bundy na voľný čas,
tričká a čiapky. Sortiment značky Yamaha Vám
bude sedieť ako uliaty – a tiež aj deťom!
Zabavte sa pri výbere z nášho komplexného
katalógu dielov a príslušenstva – alebo na
adrese
www.yamaha-motor.sk
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Klasický zámok na závesný motor

Mimoriadne bezpečný skrutkový
zámok na závesný motor

Mimoriadne bezpečný napínací
zámok na závesný motor

Kryty na závesný motor

Upínacie popruhy Yamaha

Klasický zámok na závesný motor je
skonštruovaný z odolnej ocele a je
vhodný pre motory s napínacím úchytom.
Má zapustený robustný mosadzný zámok
a tlmiče hluku, ktoré redukujú drnčanie.

Tento zámok na závesný motor sa
upevňuje na upevňovacie skrutky
motora, čím zabraňuje uvoľneniu matíc
nosníka. Hodí sa na 1/2” (12 mm) skrutky
motora. Je vyrobený z nehrdzavejúcej
ocele s vysokou pevnosťou a s ochranou
proti odvŕtaniu. Kompletná súprava
s dvoma bezpečnostnými kľúčmi,
ktoré nemožno duplikovať. Existuje v
dvoch verziách: S certifikátom SSF a s
certifikátom SCM.

Tento zámok na závesný motor je vhodný
pre motory s napínacím úchytom a je
vybavený ochranou proti odvŕtaniu.
Obsahuje aj tlmiče hluku, ktoré redukujú
drnčanie. Kompletná súprava s dvoma
bezpečnostnými kľúčmi, ktoré nemožno
duplikovať. Existuje v dvoch verziách: S
certifikátom SSF a s certifikátom SCM.

Neexistuje žiadny lepší spôsob ochrany
Vášho závesného motora ako originálny
kryt závesného motora. Tieto priedušné
kryty sú navrhnuté tak, aby na každý
motor s výkonom od 2,5 k a vyšším sadli
ako jeho druhá koža. Šikovné a štýlové
kryty sú vyrobené z vysoko odolnej
vodotesnej textílie odolnej voči rozkladu,
plesniam a UV žiareniu.

Dva popruhy o rozmere 25 mm × 1,80 m
s pevnosťou do 540 kg.

Podpora pre príves

Nafukovateľná záchranná vesta
značky Yamaha 165N

Súprava na nafukovanie
záchrannej vesty

Nárazníky

Podpora pre príves značky Yamaha
zastaví nadmerný pohyb závesného
motora, keď sa váš čln ťahá na prívese.
Táto podpora sa rýchlo a jednoducho
namontuje na tyč nastavenia sklonu a
zabraňuje dlhodobému poškodeniu člna
a motora. Jedna podpora pre príves
značky Yamaha poskytne dostatočnú
podporu pre motory F115A až po sériu
V6. V prípade modelu V8 sa vyžadujú
dve podpory. Upozorňujeme, že tento
produkt nefunguje s motormi F115B a
F130A.

Vztlak: Menovitý 150 N, skutočný vztlak
165 N (fľaša s 33 g CO). Ergonomický
tvar: Krátka na hrudníku a výrezy po
stranách. Zaoblený krk pre špičkové
pohodlie. Odolná a flexibilná vonkajšia
vrstva s reflexnými prvkami. Viditeľnosť
nafúknutej vesty: Žltá vzduchová komora
+ 300 cm retro-reflexných pások.
Zadný popruh: 40 mm polypropylén:
po nafúknutí záchrannej vesty zaisťuje
perfektné sadnutie na telo. CE EN ISO
12402-3 12401

Vaša nafukovacia záchranná vesta sa
musí udržiavať a dôkladne kontrolovať
v pravidelných intervaloch, aby sa
zabezpečila jej úplná funkčnosť.
Odporúčame Vám, aby ste skontrolovali
náplň, ak bola vaša záchranná vesta
uložená vo vlhkom prostredí a ako
bezpečnostné opatrenie odporúčame
výmenu náplne na začiatku sezóny. Táto
súprava obsahuje plynovú fľašu s CO
(hmotnosť plynu 33 g) a hydrostatický
uvoľňovací mechanizmus a otvárač.

Oranžová záchranná vesta
značky Yamaha 100N
(pre dospelých aj pre deti)

Našu úplnú a komplexnú ponuku príslušenstva si pozrite na stránke www.yamaha-motor.sk
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Vesta kategórie 100 Newtonov.
Samonapravovacia schopnosť udržuje
hlavu dieťaťa mimo vody. Vztlak:
polyetylénová pena. Veľký golier po
celej šírke so zvýšeným vztlakom zaisťuje
dodatočné pohodlie a vylepšenú podporu
hlavy. Viditeľnosť: Žiarivá oranžová farba
a retro-reflexné pásky. Pohodlné nosenie:
predný plavákový panel je rozdelený na
2 časti , čo zvyšuje pohodlie, nastaviteľný
popruh na ozkroku. Uzáver: nastaviteľný
driekový opasok s plastovou sponou,
sťahovaciašnúrka na lem, popruh na
utiahnutie okolo krku. Úchopová rukoväť
a slučka na zadnej strane určená na
pripevnenie záchranného lana.

Tieto nárazníky so špičkovými
parametrami boli vyrobené z materiálu
odolného voči UV žiareniu a slanej vode.
Nárazníky sa dodávajú v čiernej farbe s
bielym logom značky Yamaha.
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www.yamaha-motor.sk

Sledujte nás na:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK
Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovensko
Info_general@yamaha-motor.sk

Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Fotografie môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi, pričom sa však zverejnenie
týchto snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie v ohľade bezpečnej prevádzky alebo spôsobu
používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú vestu
a používajte náležité bezpečnostné vybavenie.
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