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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 

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.



 

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.
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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 20hp a vyššie.

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.

Prístrojový panel 6Y8 

Prostredníctvom digitálnej siete má vodič lode 
prístup ku komplexným údajom o motore a 
programovateľné displeje sú jasné, informatívne a 
veľmi prehľadné.

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.

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.

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.

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.

Plnofarebný prístrojový panel CL5 

5-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.

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.

Obmedzovač náklonu 

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

Helm Master EX

Helm Master EX je k dispozícii pre jednoduché 
aj viacnásobné závesné inštalácie Yamaha DEC. 
Dávno sú preč frustrujúce dni manévrovania s 
vaším jediným motorom v stiesnených priestoroch s 
ťažkým riadením pomocou kormidla .Joystick Helm 
Master EX je ľahko ovládateľný bez akéhokoľvek 
potrebného úsilia.

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 8hp a novšie.

Digitálne elektrické riadenie (DES)

Digitálne elektrické riadenie prináša plynulejší a 
intuitívnejší zážitok z jazdy. Žiadne hydraulické 
systémy na odvzdušňovanie alebo káble riadenia 
ktoré sa časom opotrebujú  - tento vylepšený 
zážitok z jazdy trvá dlhšie ako kedykoľvek predtým.

Multifunkčná rukoväť ovládacej páky

Táto silná rukoväť je určená pre modely 115hp až 
20hp 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!

NIektoré funkcie nemusia byť dostupné pre motory ponúkaných sérií. Obráťte sa na svojho dealera Yamaha pre viac informácií.



 



 

200hp V MAX SHO
175hp 175hp V MAX SHO

150hp 150hp 130hp V MAX SHO
115hp 115hp 100hp V MAX SHO

90hp

Rozdiel, ktorý prináša Yamaha

Technológia Drive-By-Wire  -  -  - - - - -

Jednotlačidlové ovládanie štartovania a vypnutia  -  -  - - - - -

CL5
Plnofarebný prístrojový panel CL5          

6Y8
Prístrojový panel 6Y8          

Elektronické vstrekovanie paliva          

Variabilné časovanie vačkového hriadeľa   -  - - - - - -

Duálny systém nabíjania batérie      -  - - 

Diaľkový imobilizér Y-COP          

Variabilná regulácia pri pomalej plavbe          

Multifunkčná rukoväť ovládacej páky - - - - - - -   -

Obmedzovač náklonu          

Systém preplachovania sladkou vodou          

EX Helm Master EX  -  -  - - - - -

Digitálne elektrické riadenie (DES)  -  -  - - - - -

NIektoré funkcie nemusia byť dostupné pre motory ponúkaných sérií. Obráťte sa na svojho dealera Yamaha pre viac informácií. = Štandard     = Voliteľný



Vitajte v našom 
pokojnom novom svete 
systému Drive-by-Wire
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4-valcové motory DOHC so 16 ventilmi a 
systémom EFI
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 200hp obsahuje 
tiež funkciu VCT (variabilné časovanie vačkového 
hriadeľa). Táto jemná zmes špičkových technológií 
ponúka mimoriadny výkon na liter a vysoký pomer 
výkonu a hmotnosti.

Špeciálny vyosený kľukový hriadeľ 
umožňuje docieliť kompaktný dizajn
Model 200/175hp sme navrhli ako ultra-
kompaktný motor a špeciálny vyosený kľukový 
hriadeľ či vyvažovací hriadeľ s ozubeným pohonom 
sú len dve z mnohých technických výhod, ktoré 
naši inžinieri zaviedli na dosiahnutie svojho 
cieľa. Labyrintový výfukový systém so svojimi 
vodotesnými vonkajšími stenami je zároveň 
výnimočne tichý.

Variabilná regulácia otáčok pri pomalej 
plavbe
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 650 do 900 ot./min. Odmenou je 
plynulá a uvoľnená plavba.

Nový systém Drive-by-wire pre ľahké 
ovládanie
Najnovšie modely s výkonom 200 a 175 koní 
sú teraz vybavené systémom DBW (Drive-by-
Wire), s elektronickým plynom a radením. Tento 
pozoruhodný systém poskytuje ultra plynulú 
reguláciu rýchlosti a riadenia - a v spolupráci s 
naším jedinečným SDS (Shift Dampening System) 
otvára nový svet hladkosti a sofistikovanosti.

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.

Rovnako ako všetky naše motory vybavené systémom EFI, motory 200hp a 
175hp sa môžu priamo pripojiť k exkluzívnemu sieťovému systému značky 
Yamaha s presnými pokročilými digitálnymi meračmi a zobrazovacími 
nástrojmi.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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V MAX – s poriadnym 
krútiacim momentom



  

* VCT je dostupné iba pre modely V MAX SHO 175hp & 150hp. 
Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.

Systém VCT a viacbodové vstrekovanie 
EFI
Systém VCT (variabilné časovanie vačkového 
hriadeľa) umožňuje dokonalé prispôsobenie 
času nasávania vzduchu a vypúšťania výfukových 
plynov s cieľom zaistiť optimálny výkon v celom 
rozsahu otáčok. Systém EFI (elektronické 
vstrekovanie paliva) zaisťuje rýchle štartovanie a 
konštantný výkon, navyše s optimálnou spotrebou 
paliva a extrémne nízkymi emisiami.*

Kompatibilita so širokou škálou meracích 
zariadení
V našich modeloch sú zapracované tie najnovšie 
technológie, preto je motor V MAX SHO 175hp 
kompatibilný s veľmi širokou škálou exkluzívnych 
digitálnych riadiacich a meracích zariadení 
Yamaha, od 6Y8 až po najnovšie meracie a 
zobrazovacie zariadenia CL5/CL7. Preto, pokiaľ 
ide o jasné a presné údaje o motore a informácie 
o výkone, ktoré vám pomôžu pri prevádzke lode, 
systémy Yamaha nemajú konkurenciu.

Vysokovýkonný alternátor 50 A

Chceme sa uistiť, že vám nikdy nebude chýbať 
energia na štartovanie, nabíjanie batérií alebo 
používanie príslušenstva, keď ste vonku na vode. 
Preto sme motor V MAX SHO 150hp vybavili 
trojfázovým alternátorom. Vďaka kapacite 50 A 
má dostatok výkonu na nabíjanie vašich batérií 
dokonca aj pri nízkych otáčkach. Keď vlastníte 
zariadenie značky Yamaha, nemusíte si robiť 
žiadne starosti.

Jedinečný dizajn kapotáže Yamaha „V 
MAX SHO“
Vďaka už známej metalickej čiernej a červenej 
kapotáži Yamaha „V MAX SHO“ sa historická 
príslušnosť nového radu veľmi zreteľne prejavuje. 
Najnovší dizajn kapoty však má nové dynamické, 
agresívne a športové grafické vzory, ktoré pri 
jazde vyjadrujú jeho charakter. Na priečniku vašej 
lode hovorí jasnou rečou: „Toto nie je obyčajný 
závesný motor“ – a naozaj je to tak!

Sofistikované, najmodernejšie technické prevedenie môže aj skvele vyzerať. 
Dôkazom je náš pôsobivý nový rad V MAX SHO. Tieto technicky pokročilé 
4-valcové 16-ventilové motory s technológiou EFI v sebe skrývajú úžasný 
okamžite dostupný výkon, zrýchlenie a rýchlosť, pričom sa vyznačujú 
elegantným dizajnom.

Výkonné motory V MAX SHO boli špeciálne navrhnuté tak, aby vám umožnili 
pocítiť vietor vo vlasoch, po ktorom tak túžia majitelia dnešných najrýchlejších 
športových, rybárskych a výletných lodí. Výber 25-palcového hriadeľa, ktorý 
je k dispozícii v tomto novom a dynamickom rade, predstavuje ďalšiu výhodu 
pred konkurenciou.

Napriek elegantnému vzhľadu a agresívnemu výkonu poskytuje motor V MAX 
SHO všetko, čo svet čaká od štvortaktného motora Yamaha – plynulú, tichú 
prevádzku, pôsobivú úsporu paliva, vysokú kapacitu elektrického nabíjania a 
spoľahlivosť, ktorá je jednoducho na špičkovej úrovni.

V MAX SHO 175hp / 150hp / 115hp / 90hp
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Úplne nová úroveň 
plynulosti a výkonu
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4-valcové motory DOHC so 16 ventilmi a 
systémom EFI
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 200hp obsahuje 
tiež funkciu VCT (variabilné časovanie vačkového 
hriadeľa). Táto jemná zmes špičkových technológií 
ponúka mimoriadny výkon na liter a vysoký pomer 
výkonu a hmotnosti.

Elegantný a efektívny dizajn krytu 

Atraktívny vzhľad nie je jediná výhoda tohto 
účelne vyzerajúceho krytu. Je tiež navrhnutý tak, 
aby zachytával a odvádzal vodu s maximálnou 
efektívnosťou, čo vedie k ešte hladšej prevádzke, 
menšej korózii a dlhšej životnosti motora.

Variabilná regulácia otáčok pri pomalej 
plavbe
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 650 do 900 ot./min. Odmenou je 
plynulá a uvoľnená plavba.

Nový systém Drive-by-wire pre ľahké 
ovládanie
Najnovší model s výkonom 150 koní je teraz 
vybavený systémom DBW (Drive-by-Wire), 
s elektronickým plynom a radením. Tento 
pozoruhodný systém poskytuje ultra plynulú 
reguláciu rýchlosti a riadenia - a v spolupráci s 
naším jedinečným SDS (Shift Dampening System) 
otvára nový svet hladkosti a sofistikovanosti.

Legendárny model 150hp si naďalej zachoval svoj skvelý vzhľad a vlastnosti, 
no teraz ponúka ešte plynulejšie radenie a prepracovanejší výkon – vďaka 
najnovšej technológii Drive-by-Wire našej digitálnej elektronickej škrtiacej 
klapky a radenia (150hp G).

Dvojitý závesný vačkový hriadeľ (DOHC) a špeciálne systémy nasávania aj 
výfuku optimalizujú proces spaľovania, kým špeciálna konštrukcia kapoty teraz 
ešte efektívnejšie zachytáva a odvádza vodu.

Vďaka mnohým ďalším prvkom, ako je variabilná regulácia otáčok pri 
pomalej plavbe, náš systém Wide Range Power Trim & Tilt či voliteľný systém 
diaľkového zabezpečenia Yamaha Y-COP, je používanie najnovšej verzie tohto 
výnimočného motora skutočným pôžitkom.

150hp

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Najlepší pomer  
sily a hmotnosti
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130hp / 115hp

Radový 4–valcový motor DOHC s  
objemom 1 832 cm3 a 16 veľkými ventilmi
Vďaka inovatívnej konštrukcii nasávacích 
a výfukových ventilov – ako aj dvom vačkovým 
hriadeľom s nezávislým pohonom – sa zásadne 
zvyšuje efektivita nasávania a výfuku modelu 
130hp v záujme optimalizácie spotreby paliva 
počas spaľovania. Systém zapaľovania TCI zaručuje 
jednoduché štartovanie, konzistentnú prevádzku, 
dlhšiu životnosť sviečky – a dokonalú spoľahlivosť.

Možnosť digitálneho sieťového systému – 
jasné, presné informácie
Motory 130hp a 115hp 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.

Variabilné ovládanie otáčok - žiadne 
obavy z prekročenia rýchlosti
Veľmi pohodlný a spoľahlivý systém, ktorý je 
súčasťou štandardnej výbavy modelu 130hp. 
Jednoducho nastavte a udržiavajte nízke 
otáčky motora (medzi 600 a 1 000) v krokoch 
po 50 otáčkach za minútu pomocou tlačidla 
na otáčkomere. Tento pokrokový systém sa 
automaticky zresetuje v momente, keď opäť 
pohnete škrtiacou klapkou.

Kompaktný, odľahčený dizajn – ideálny pri 
výmenách pohonnej jednotky
Všestranný model 130hp sa môže pochváliť 
najlepším pomerom výkonu a hmotnosti vo svojej 
triede, vďaka čomu sa stáva ideálnou voľbou 
pre celé spektrum aktivít – a prináša zaujímavé 
možnosti pri výmenách pohonnej jednotky. Jeho 
výnimočný, mohutný výkon a plynulá efektivita 
štvortaktu môže starším lodiam rôznych druhov 
a veľkostí vniesť nový vietor do plachiet.

Motory najnovšej generácie 130hp a 115hp s nízkou hmotnosťou Vám 
umožnia uvoľniť sa a naplno si vychutnať svoj čln, pretože viete, že ho 
poháňajú tie najjemnejšie motory na svete.

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.

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

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



11_F90C/F100F_SOHC 16 valves 15_F90C/F100F_Throttle body, Intake manifold and Intake silencer
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Najnovšie modely 100hp 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 mimoriad-
ne spoľahlivé.

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

Sortiment výhodných funkcií – vrátane systému PrimeStart™, vysokovýkon-
ného 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.

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

16-ventilové rozvrhnutie motora SOHC 

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

Jednoduchá kontrola nad otáčkami 
motora
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.

Digitálne sieťové meradlá 

Modely 100hp 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.

Veľká samostatná škrtiaca klapka 

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.

100hp
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Technické údaje

200hp VMAX SHO 175 175hp VMAX SHO 150 150hp 130hp VMAX SHO 115 115hp 100hp VMAX SHO 90

Motor Motor
Typ motora 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný Typ motora 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný

Zdvihový objem 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc Zdvihový objem 1.832cc  1.832cc 1.832cc 1.832cc  1.832cc

Počet valcov / Konfigurácia 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC Počet valcov / Konfigurácia 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, SOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

Vŕtanie x zdvih 96,0mm x 96,2mm  96,0 x 96,2 mm 96,0mm x 96,2mm  96,0 x 96,2 mm 96,0mm x 96,2mm Vŕtanie x zdvih 81,0mm x 88,9mm 81,0 x 88,9 mm 81,0mm x 88,9mm 81,0mm x 88,9mm 81,0 x 88,9 mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 147,1kW / 5,500 ot/min 128.7 kW / 175 HP 128,7kW / 5,500 ot/min 110.3kW / 150 HP 110,3kW / 5,500 ot/min Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 95,6kW / 6,300 ot/min 84.6 kW / 115 HP 84,6kW / 5,800 ot/min 73,5kW / 5,500 ot/min  66.2 kW / 90 HP

Prevádzkový rozsah plného plynu 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 r/min 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 r/min 5,000 - 6,000 rpm Prevádzkový rozsah plného plynu 5,300 - 6,300 rpm 5300 - 6300 rpm 5,300 - 6,300 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 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 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 Prívod paliva EFI EFI EFI EFI EFI

Systém vstrekovania TCI TCI TCI TCI TCI 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™ 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 1.86 (26/14) 1.86 (26/13) 1.86 (26/14)  2.0 (28/14) 2.00 (28/14) Prevodový pomer 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.33 (28/12)

Rozmery Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm Odporúčaná výška zadnej časti lode L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm

Hmotnosť s pohonom 226kg - 227kg 227kg 226kg - 227kg 223kg 226kg - 227kg Hmotnosť s pohonom 174kg - 178kg 176kg - 180kg 173kg - 177kg 162kg - 166kg 162kg - 166kg

Objem olejovej vane 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov Objem olejovej vane 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov

Dodatočné vlastnosti Dodatočné vlastnosti
Ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Systém Drive By Wire (DBW) 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 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 – 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 12 V – 50 A s usmerňovačom/regulátorom Cievka / alternátor 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 12 V – 35 A s usmerňovačom/regulátorom

Obmedzovač sklonu Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Obmedzovač sklonu Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný

Model s opačnou rotáciou (ľavá) Dostupný - Dostupný - Dostupný Model s opačnou rotáciou (ľavá) Dostupný - Dostupný - -

Nastavenie otáčok pri rybolove Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Nastavenie otáčok pri rybolove Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný

Dvojitý systém nabíjania batérie Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Dvojitý systém nabíjania batérie - Voliteľný - - Voliteľný

Helm Master EX Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Helm Master EX - - - - -

Elektrické riadenie Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Elektrické riadenie - - - - -



 

Údaje o kW na tejto strane sú merané na hriadeli vrtule podľa normy ICOMIA 28.

200hp VMAX SHO 175 175hp VMAX SHO 150 150hp 130hp VMAX SHO 115 115hp 100hp VMAX SHO 90

Motor Motor
Typ motora 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný Typ motora 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný 4 taktný

Zdvihový objem 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc 2.785cc Zdvihový objem 1.832cc  1.832cc 1.832cc 1.832cc  1.832cc

Počet valcov / Konfigurácia 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC s VCT 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC Počet valcov / Konfigurácia 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, SOHC 4/jednoradová, 16 ventilov, DOHC

Vŕtanie x zdvih 96,0mm x 96,2mm  96,0 x 96,2 mm 96,0mm x 96,2mm  96,0 x 96,2 mm 96,0mm x 96,2mm Vŕtanie x zdvih 81,0mm x 88,9mm 81,0 x 88,9 mm 81,0mm x 88,9mm 81,0mm x 88,9mm 81,0 x 88,9 mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 147,1kW / 5,500 ot/min 128.7 kW / 175 HP 128,7kW / 5,500 ot/min 110.3kW / 150 HP 110,3kW / 5,500 ot/min Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 95,6kW / 6,300 ot/min 84.6 kW / 115 HP 84,6kW / 5,800 ot/min 73,5kW / 5,500 ot/min  66.2 kW / 90 HP

Prevádzkový rozsah plného plynu 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 r/min 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 r/min 5,000 - 6,000 rpm Prevádzkový rozsah plného plynu 5,300 - 6,300 rpm 5300 - 6300 rpm 5,300 - 6,300 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5000 - 6000 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 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 Prívod paliva EFI EFI EFI EFI EFI

Systém vstrekovania TCI TCI TCI TCI TCI 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™ 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 1.86 (26/14) 1.86 (26/13) 1.86 (26/14)  2.0 (28/14) 2.00 (28/14) Prevodový pomer 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.15 (28/13) 2.33 (28/12)

Rozmery Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm Odporúčaná výška zadnej časti lode L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L: 516mm / X: 643 mm

Hmotnosť s pohonom 226kg - 227kg 227kg 226kg - 227kg 223kg 226kg - 227kg Hmotnosť s pohonom 174kg - 178kg 176kg - 180kg 173kg - 177kg 162kg - 166kg 162kg - 166kg

Objem olejovej vane 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov 4.5 litrov Objem olejovej vane 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov 3.2 litrov

Dodatočné vlastnosti Dodatočné vlastnosti
Ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Diaľkové ovládanie Systém Drive By Wire (DBW) 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 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 – 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 12 V – 50 A s usmerňovačom/regulátorom Cievka / alternátor 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 12 V – 35 A s usmerňovačom/regulátorom

Obmedzovač sklonu Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Obmedzovač sklonu Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný

Model s opačnou rotáciou (ľavá) Dostupný - Dostupný - Dostupný Model s opačnou rotáciou (ľavá) Dostupný - Dostupný - -

Nastavenie otáčok pri rybolove Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Nastavenie otáčok pri rybolove Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný Kompatibilný

Dvojitý systém nabíjania batérie Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Dvojitý systém nabíjania batérie - Voliteľný - - Voliteľný

Helm Master EX Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Helm Master EX - - - - -

Elektrické riadenie Kompatibilný - Kompatibilný - Kompatibilný Elektrické riadenie - - - - -



 

Inovácia v oblasti 
ovládania a pohodlia

Helm Master EX od spoločnosti Yamaha 
navrhnutý pre profesionálov, nadšencov a 
príležitostných používateľov. Riadiaci lodný 
systém uľahčuje a spríjemňuje ovládanie 
lode vďaka sofistikovanému súboru funkcií. 
Je určený pre jednoduché aj viacnásobné 
nastavenie závesného motora.



 

Prvý raz v tomto odvetví!
Úplne nový systém s moderným dizajnom, prvotriednym štýlom a 
ergonómiou – systém Yamaha Helm Master EX je vybavený úplne novým 
pákovým ovládačom a tým najmodernejším softvérom. 

Vďaka plynulejšiemu radeniu a ovládacím tlačidlám s jednou funkciou sa 
zjednodušila obsluha a vylepšil sa celkový zážitok z ovládania pákovým 
ovládačom pri manévrovaní napríklad v obmedzenom priestore prístavu. 
V prípade zostáv s viacerými motormi sa teraz môžete loďou plaviť 
na bok a otáčať sa po jej osi, čo vám zaistí ešte väčšiu presnosť. Nový 
pákový ovládač Helm Master EX umožňuje jemné doladenie nastavení 
autopilota a úpravu polohy v rámci nastavenia SetPoint. 

Systém Helm Master EX, ktorý bol predtým k dispozícii iba pre viacero 
motorov, je teraz k dispozícii aj pre samostatné závesné montáže 
Yamaha DEC. Dávno sú preč frustrujúce dni manévrovania s jedným 
závesným motorom v stiesnenom priestore s ťažkými volantmi, pretože 
pákový ovládač sa jednoducho používa a nevyžaduje žiadne úsilie.

Autopilot
Nový systém autopilota od spoločnosti Yamaha ponúka 
množstvo výhod a dáva vám možnosť odpočívať, zatiaľ čo 
závesné motory fungujú samy. Ide o potrebnú inštaláciu pre 
celý systém Helm Master EX, ktorá obsahuje malý panel na 
konzole, snímač smeru pod konzolou, presnú anténu GPS a 
riadiacu jednotku. 

Poskytuje mnoho praktických funkcií na riadenie a prevádzku 
lode, ako je napríklad držanie kurzu: pomocou jemných 
nastavení zaistí, aby ste stále držali kurz, až po plnú funkciu 
autopilota, v rámci ktorej vaša loď automaticky sleduje 
kurz nastavený systémom GPS a prináša vám plynulú a 
bezproblémovú plavbu. Informácie o ďalších funkciách 
nájdete vo vyhradenej časti webu, prípadne sa obráťte na 
miestneho predajcu, ktorý vám poskytne podrobný prehľad o 
rozsahu existujúcich doplnkov.

Elektronické spínače
Systém Helm Master EX je prepracovaný do najmenších 
detailov vrátane elektronických kľúčových spínačov a 
plávajúceho bezkľúčového ovládača, ktorý umožňuje 
automatické rozpoznávanie a umožňuje používať systém 
„inteligentne” a jednoducho. Úplne nové podsvietené 
spínacie panely ponúkajú tenké, priestorovo úsporné 
prevedenie tlačidiel a moderný vzhľad. Tieto nové panely 
šetria kľúčový priestor na palubnej doske, vďaka čomu zostáva 
viac miesta na vaše vybavenie, zatiaľ čo elegantný dizajn 
panelov dokonale ladí s moderným dizajnom lode.

Diaľkové ovládaie systému Helm Master EX
Najnovší systém Helm Master EX umožňuje montáž jedného 
diaľkového joysticku systému Helm Master EX kdekoľvek 
v rámci plavidla. Vzhľadom na to, že vzdialená stanica 
nevyžaduje umiestnenie kormidla a plynu vedľa seba, 
možnosti umiestnenia sú nekonečné. Kapitánovi lode to 
umožňuje ovládať plavidlo z ideálnej polohy pri manévrovaní 
v stiesnených priestoroch presne určenou rýchlosťou.

Možnosti zobrazenia
Rozsiahle možnosti zobrazenia, ktoré sú súčasťou nového 
systému Helm Master EX zahŕňajú úplne novú farebnú 
dotykovú obrazovku CL5, multifunkčnú obrazovku (MFD)  
a vyhradené prepojovacie rozhranie na bezproblémové 
ovládanie lode vo veľkom štýle.

Digitálne elektrické riadenie (DES)
Teraz je možné pridať prepracovaný systém digitálneho 
elektrického riadenia (DES) Yamaha k ľubovoľnému 
závesnému motoru riadenému systémom Yamaha DEC v 
prípade zostáv s jedným až štyrmi motormi*. Nielenže to 
prispieva k vytvoreniu priestrannejšej kabíny, v ktorej vám 
neprekážajú tradičné čerpadlá riadenia, hadice alebo kabeláž 
riadenia, ale výlučne elektrické ovládače sú navyše veľmi 
tiché a rýchle, zatiaľ čo z vašich akumulátorov odčerpávajú 
ešte menej energie, než v prípade štandardného riešenia 
hydraulického posilňovača riadenia, čím zaisťujú hladký a 
príjemný zážitok z plavby.

Ak potrebujete ďalšie informácie, napríklad o konkrétnych cenách a spôsobe konfigurácie systému Helm Master EX pre váš závesný motor, obráťte sa na miestneho predajcu.
* Okrem modelov XTO kde je systém integrovaný.



Never drink or otherwise consume engine oil.

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 polo-
syntetické oleje pre 2-taktné aj 4-taktné mo-
tory, 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.eu/yamalube

Každý stroj značky Yamaha 
si zaslúži len to najlepšie

Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti Vášho modelu Yamaha odporú-
čame 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.eu/services

Never drink or otherwise consume engine oil.



Originálne príslušenstvo
značky Yamaha.
Prečo si vybrať ešte  
niečo ďalšie?

Nemá zmysel kúpiť si jeden z najspoľahlivej-
ších a najkvalitnejších závesných motorov na 
vodu, ak si ho následne vybavíte príslušen-
stvom, ktoré sa s ním nezhoduje z hľadiska 
kvality a výkonu. 

Za menom značky Yamaha stojí povesť zís-
kaná v priebehu rokov výroby závesných mo-
torov a produktov určených na more, ktoré 
majú najpokročilejšiu a inovatívnu technoló-
giu, 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, príslušen-
stva pre vodné športy a prípojných hračiek až 
po ochranné kryty, inteligentné záchranné 
vesty, bezpečnostné zámky – a ďalšie praktic-
ké 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.

Našu úplnú a komplexnú ponuku príslušenstva si pozrite na stránke www.yamaha-motor.sk

Vak na lodnú skrutku pri preprave a 
uskladnení
Vak, vyrobený z oranžového nylonu Ripstop Hi-
Vis, je určený na prepravu a dlhodobé uloženie. 
Vzhľadom na to, že čoraz viac krajín nariaďuje 
zakrytie lodnej skrutky počas prepravy lodi, je 
tento veľmi kvalitný vak nutnosťou pre každého 
milovníka plavby. Vďaka výplni, možnostiam 
nastavenia a jednoduchosti inštalácie je to jasná 
voľba.

Kryty na závesný motor 

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 2,5hp 
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.

Oranžová záchranná vesta značky Yamaha 
100N
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.

Nárazníky 

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.

Nafukovacia záchranná vesta

Táto vesta je navrhnutá tak, aby sedela viac 
na chrbte než na krku a s pridanou vložkou 
poskytovala väčšie pohodlie. Vyrobená z veľmi 
kvalitných materiálov vám zaistí bezpečnosť pri 
plavbe loďou.

Upínacie popruhy Yamaha

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