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EKOLOGICKÁ 
PLAVBA
DOKONALOSŤ

Vitajte v inšpiratívnom svete elektrických 
pohonov, kde sa spája ekológia a radosť z 
plavby. Vďaka elektrickému pohonu značky 
Yamaha sa môžete vydať na vodu a užiť si 
deň na maximum úplne bezpečne, moderne 
a čisto.

Náš rad elektrických pohonov, od modelov 
do sladkej vody po úplne nové modely do 
morskej vody, sa ľahko ovláda a príjemne 
používa: bez možnosti úniku paliva eliminuje 
všetky významné emisie škodlivín a neustále 
zaisťuje veľmi nízku hladinu hluku. Elektrické 

pohony značky Yamaha navyše ponúkajú 
úžasný rad funkcií ideálnych pre malé člny, 
vďaka čomu sú jasnou voľbou pre ekologicky 
zamerané plavby.



Rozdiel, ktorý  
prináša Yamaha

Poskytovateľ lodných systémov
Kľúčový faktor pri vytváraní rozdielov Yamaha je 
naša oddanosť technickým inováciám v kombinácii 
s dôkladným pochopením používateľa. Dnes ideme 
za hranice motorov. Poskytujeme každý prvok 
ktorý privádza čln k životu; inteligenciu prevádzky v 
riadiacich systémoch, až po jemne vyladené zmysly 
meradiel, k tlčúcemu srdcu závesného motora a 
všetky informácie, ktoré prúdia medzi nimi. Yamaha je 
dôležitým prvkom úžasného vodáckeho zážitku.

Špičková technológia
Či už je to pod krytom motora alebo bližšie ku 
kormidlu, špičková technológia je v popredí všetkého, 
čo robíme. Sme priekopníkmi technológií ako napr. 
priame vstrekovanie, variabilné časovanie vačkového 
hriadeľa (VCT) a použitie tých najlepších materiálov 
na optimalizáciu výkonu, efektívnosť a životnosť – 
zaisťuje to výnimočný pocit trvácnosti. Naše jedinečné 
technológie prinášajú aj ďalšie výhody – napríklad 
elektronické systémy ako Drive-by-Wire ovládanie 
plynu, Digitálne elektrické riadenie, Helm Master EX a 
Autopilot.

Voľba bez kompromisov
Naša priekopnícka práca na technológiách čistého 
spaľovania nastavuje nové štandardy bez ohrozenia 
výkonu, takže naše závesné motory sú teraz rýchlejšie, 
tichšie a úspornejšie ako kedykoľvek predtým – a 
iba Yamaha vám ponúka širokú paletu možností. Od 
výkonného osemvalca XTO 425 hp cez prenosný 2,5 hp 
až po elektrické pohony.



Rad do sladkej vody
Keď siahnete dozadu k motoru na priečniku 
lode, beriete veci do svojich rúk. Vyžadujete od 
neho okamžitú odozvu, jednoduché riadenie, 
nekompromisnú odolnosť a spoľahlivosť 
– potrebujete motor, na ktorý sa dá roky 
spoľahnúť. Inými slovami potrebujete motor 
značky Yamaha.

Rad do morskej vody
 
Pôsobenie slanej vody sa prejaví, ak vybavenie 
nie je dostatočne kvalitné. Účinky slanej vody 
dokonale poznáme a naše motory radu MS sú 
špeciálne pripravené práve na ne. Množstvo 
technológií sa spolu spája a prináša neúprosný 
výkon a účelový dizajn, ktorý zastaví koróziu 
slanou vodou skôr, než začne pôsobiť.
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Uloženie jednou rukou
Jednoducho vytiahnite motor na miesto a 
umiestnite ho do jednej z desiatich polôh 
pomocou ľahko prístupnej poistky ovládanej 
palcom.

Elektromotor Yamaha predstavuje najpohodlnejší a najekologickejší 
prostriedok na pohon malej lode.

Svoj motor značky Yamaha môžete ľahko ponoriť do vody pomocou 
ručného uvoľnenia – a potom ho jednou rukou vytiahnuť a uložiť. Pri 
plavbe dostaňte zo závesného motora väčší výkon, než ste považovali za 
možné, spolu s radom funkcií, ktoré Vám uľahčia ovládanie.

Okrem toho má robustnú konštrukciu, využíva elektromotor s 
permanentnými magnetmi, s dielmi puzdra a nátermi odolnými voči 
poškodeniu a špeciálnym kompozitným hnacím hriadeľom, ktorý sa pri 
bežnom používaní neohne, nezlomí ani nekoroduje. Výkonná lodná 
skrutka maximalizuje ťah a poradí si s plávajúcimi rastlinami či inými 
nečistotami pod vodnou hladinou.

Univerzálne ovládanie tuhosti riadenia
Inovatívny krúžok nad upevnením motora uľahčuje 
nastavovanie tuhosti riadenia na požadovanú 
úroveň. Jeho uvoľnením si zaistíte ľahké riadenie, 
utiahnutím sa motor pevne zaistí na mieste a 
umožní Vám dosiahnuť pocit „tvrdšieho“ riadenia 
– alebo stabilitu pri odkladaní motora.

Otočné ručné ovládanie
Profitujte zo zvýšenej univerzálnosti so sklopnou/
vysúvacou rukoväťou. Ponúka náklon do 45° 
a vysunutie do 15 cm, vďaka čomu ju možno 
prispôsobiť každej situácii či druhu rybolovu. 
Všetky modely disponujú aj profilovaným 
držadlom na pohodlné uchopenie.

Blokovacie zariadenie na nastavenie 
hĺbky
Jednoducho a bezpečne meňte hĺbku a potom 
pevne zaistite modely M20 – M26 – M32.



Odolný materiál
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MS20 - Vhodný do morskej vody

Konzola na blokovaciu rukoväť
Táto pevná 10-polohová konzola je vybavená 
rýchloupínacou blokovacou rukoväťou a je 
vyrobená z vystuženého kompozitného materiálu, 
ktorý odoláva ohybu, deformáciám a poškodeniu 
UV žiarením.

Pokročilá ochrana proti korózii
Pokročilá ochrana proti korózii: Spodné kryty 
jednotiek radu MS sa najprv opieskujú a potom 
potiahnu hliníkom, aby sa zabránilo oxidácii a 
vytváraniu hrdze. Napokon príde finálna vrstva 
práškovej farby, ktorá poskytuje najvyššiu 
ochranu.

Plne zapuzdrená elektronika
Riadiace dosky a obvody radu MS sú chránené 
vrstvou polyuretánu na použitie na mori. A všetky 
elektrické pripojenia sú utesnené nepremokavými 
tepelne zmršťujúcimi sa hadičkami, aby sa za 
každú cenu zabránilo preniknutiu slanej vody.

Poznáme slanú vodu, pretože sa s ňou denno-denne stretávame a model 
MS20 je špeciálne skonštruovaný, aby sa v nej nepretržite používal. 
Množstvo technológií, neúprosný výkon a účelový dizajn, ktorý zastaví 
koróziu slanou vodou skôr, než začne pôsobiť.

Intuitívny a jednoduchý dizajn tohto modelu MS20 prináša výkonnú 
20,4 kg jednotku a presné riadenie. Akumulátor s technológiou Digital 
Maximizer na zväčšenie množstva napájacej energie a vynikajúcou 
ochranou proti korózii. S modelom MS20 sa pred vami ryby neschovajú.

Digital Maximizer™
Motory značky Yamaha vybavené technológiou 
Digital Maximizer™ umožňujú až päťkrát dlhšiu 
prevádzku na jedno nabitie batérie. Tieto motory 
s variabilnou reguláciou otáčok Vám umožňujú 
nastaviť presné otáčky a dodávajú iba také 
množstvo energie, ktoré potrebujete, čo pomáha 
ušetriť energiu batérie na celý deň rybolovu.



Jednoduchosť
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Konzola na blokovaciu rukoväť
Táto pevná 10-polohová konzola je vybavená 
rýchloupínacou blokovacou rukoväťou a je 
vyrobená z vystuženého kompozitného materiálu, 
ktorý odoláva ohybu, deformáciám a poškodeniu 
UV žiarením.

Robustný, spoľahlivý a pracovitý elektrický motor namontovaný na 
priečnik.

Model Yamaha MX je robustný, spoľahlivý a pracovitý elektrický motor 
montovaný na priečnik lode. Model čerpá len toľko energie, koľko 
potrebujete, preto zbytočne neplytvá energiou.

Elektromotory Yamaha sú celosvetovo uznávané ako najodolnejšie, 
najspoľahlivejšie a najpracovitejšie elektromotory montované na priečnik 
lode na vode. A model MX posúva tento odkaz na novú úroveň, Digital 
Maximizer™:  umožňuje dosiahnuť päťnásobne dlhšiu prevádzku motora 
na jedno nabitie.

Merač stavu batérie typu Push-to-Test
Stlačením tlačidla na hlave motora s reguláciou 
otáčok získate okamžite údaj o stave nabitia 
batérie, aby ste videli, koľko energie Vám ešte 
zostáva.

Digital Maximizer™
Motory značky Yamaha vybavené technológiou 
Digital Maximizer™ umožňujú až päťkrát dlhšiu 
prevádzku na jedno nabitie batérie. Tieto motory 
s variabilnou reguláciou otáčok Vám umožňujú 
nastaviť presné otáčky a dodávajú iba také 
množstvo energie, ktoré potrebujete, čo pomáha 
ušetriť energiu batérie na celý deň rybolovu.

Teleskopická ovládacia páka
Získajte ľahké, pohodlné a intuitívne ovládanie 
motora pomocou 15 cm teleskopickej ovládacej 
páky.
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Nezničiteľný kompozitný hriadeľ
Naše kompozitné hriadele s ultra vysokou 
pevnosťou sú pevnejšie než oceľ, prakticky 
nezničiteľné a pri náraze sa ohnú a vrátia do 
pôvodnej polohy. Nezdeformujú sa, nezlomia sa, 
nehrdzavejú ani nekorodujú.

Elektrický pohon značky Yamaha je tým najpraktickejším a najekologickejším 
spôsobom poháňania malej lode – a jeho vysoký výkon Vás možno prekvapí.

Tieto 12 V kompaktné jednotky sa mimoriadne ľahko používajú, sú tiché a sú 
vybavené nastaviteľnými konzolami na jednoduchú a rýchlu montáž, aby ste 
mohli hneď vyraziť – stačí ich naštartovať a užívať si. Veľmi jednoducho sa 
ovládajú vďaka prakticky umiestnenej ovládacej páke a pohodlnej rukoväti.

Okrem toho majú robustnú konštrukciu, využívajú elektromotory s 
permanentnými magnetmi, s puzdrami a nátermi odolnými voči poškodeniu 
a špeciálnymi kompozitnými hnacími hriadeľmi, ktoré sa pri bežnom 
používaní neohnú, nezlomia ani nekorodujú. Výkonná lodná skrutka 
maximalizuje ťah a poradí si s plávajúcimi rastlinami či inými nečistotami pod 
vodnou hladinou.

Skutočne odolný malý výkonný pomocník
Rovnako ako takmer nezničiteľný kompozitný 
hriadeľ sú skvelé malé závesné odolné motory 
M12 a M18 aj v iných smeroch – platí to aj o ich 
výkonnom 12 V elektromotore s permanentnými 
magnetmi a ich odolnej lodnej skrutke, ktorá si 
poradí aj s vodnými rastlinami, či o plášti, ktorý je 
tiež odolný voči poškodeniu. Stručne povedané, 
dopravia Vás kamkoľvek. Bez problémov.

Výkonná lodná skrutka
Poskytuje extra výkon na prekonanie hustej 
vegetácie. 

Hladká a tichá prevádzka bez 
prehrievania
Extra veľké vinutia a komutátory odvádzajú teplo, 
vďaka čomu nedochádza počas prevádzky k 
prehrievaniu, zvyšuje sa výkon batérie a predlžuje 
sa životnosť motora, zatiaľ čo jedinečný systém 
ložísk znižuje trenie s cieľom znížiť hluk, ktorý by 
mohol ryby odplašiť. Budete tak ticho, že si Vás 
ani nevšimnú.



Technické údaje

M32 M26 M20 MS20 MX18 M18 M12

Funkcia pripojenia  Uloženie jednou rukou Uloženie jednou rukou Uloženie jednou rukou
Konzola na blokovaciu 
rukoväť

Blokovacia rukoväť Blokovacia rukoväť Blokovacia rukoväť

Riadenie
Sklopná/vysúvacia 
ovládacia páka

Sklopná/vysúvacia 
ovládacia páka

Sklopná/vysúvacia 
ovládacia páka

Teleskopická ovládacia páka Teleskopická ovládacia páka Teleskopická ovládacia páka Teleskopická ovládacia páka

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

Napätie  24 12 12 12 12 12 12

Rýchlosti (FWD/REV)  Variabilný Variabilný 5 FWD/3 REV Variabilný Variabilný 5 FWD/3 REV 5 FWD/3 REV

Digital Maximizer Áno Áno Áno Áno Áno Nie Nie

Dĺžka hriadeľa  1067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Merač batérie  Áno Áno Áno Áno Áno Nie Nie

Max. odber prúdu  42 50 42 42 42 42 30

Použitie Sladká voda Sladká voda Sladká voda Morská voda Sladká voda Sladká voda Sladká voda

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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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 na zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu 

používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú 
vestu a používajte odporúčané bezpečnostné vybavenie.

www.yamaha-motor.sk sledujte nás v službe:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Info_general@yamaha-motor.sk


