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EXCITEMENT
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.



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.

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.

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.

Obmedzovač náklonu 

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

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 vyššie.

Multifunkčná rukoväť ovládacej páky

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

Riadiaca páka umiestnená vpredu 

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

CL5 6Y8
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Rozdiel, ktorý prináša Yamaha

CL5
Plnofarebný prístrojový panel CL5        

6Y8
Prístrojový panel 6Y8        

Elektronické vstrekovanie paliva        

Skrutka Dual Thrust - -  -  - - -

Diaľkový imobilizér Y-COP        

Variabilná regulácia pri pomalej plavbe        

Multifunkčná rukoväť ovládacej páky        

Riadiaca páka umiestnená vpredu - - - - - -  

Obmedzovač náklonu       - -

Systém preplachovania sladkou vodou        

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



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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6Y8

Najnovšie modely 80hp 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)

Vďaka výhodným funkciám – vrátane systému PrimeStart™, vysokovýkonné-
ho alternátora, digitálnych sieťových meradiel a systému Yamaha Wide Ran-
ge 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 80hp 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.
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Zabavte sa so 
spoľahlivým  
partnerom
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70hp

16-ventilový, radový 4-valec, SOHC, EFI

Moderná a ľahká konštrukcia výkonovej hlavice 
modelu 70hp je vybavená jednoduchým závesným 
vačkovým hriadeľom (SOHC) so štyrmi ventilmi na 
valec v záujme dosiahnutia maximálneho výkonu 
a efektívnosti. Veľká oblasť nasávacieho ventilu 
s ľahkými piestami a ventilmi poskytuje špičkový 
pomer dosahovaného výkonu a zdvihového 
objemu.

Digitálne sieťové merače Yamaha

Elektronické vstrekovače paliva privádzajú 
presné množstvo paliva potrebné na dosahovanie 
optimálneho výkonu a hospodárnosti. Sú 
ovládané prostredníctvom jednotky OCM cez 
vstup z niekoľkých senzorov motora a nachádzajú 
sa priamo nad nasávacími ventilmi v záujme 
zvyšovania atomizácie paliva, výsledkom čoho je 
účinnejšie spaľovanie.

Systém EFI pre vyššiu účinnosť 
a hospodárnosť
Model 70hp je kompatibilný 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 správy rýchlosti/
paliva, ktorý zobrazuje rýchlosť, kapacitu nádrže 
a spotrebu paliva.

Špeciálny vysoký prevodový pomer 2,33

Model Yamaha 70hp poskytuje výbornú 
rozbehovú akceleráciu sčasti vďaka nižšej 
konštrukcii skrine prevodovky s vysokým 
prevodovým pomerom 2,33:1. Za zvýšenú 
odolnosť vďačí skutočnosti, že všetky prevody 
(vpred, vzad a pastorkový) sú špeciálne tvrdené 
v záujme zvýšenej odolnosti.

Motor 70hp 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 70hp je 
v skutočnosti najľahší a najvýkonnejší motor vo svojej triede.

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.

Tiež je elegantný a štýlový – Váš motor 70hp určite pritiahne obdivné pohľady 
všetkých – či už na palube alebo na brehu.

Niektoré zobrazené funkcie sa nemusia vzťahovať na všetky motory tohto produktového radu. Informujte sa u miestneho predajcu.
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Osedlajte si  
jedného z našich 

ťažných koní
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T 60hp / T 50hp

Špeciálne prevodové pomery na zvýšenie 
ťahu
Motory T  sú navrhnuté so zámerom poskytovať 
vyšší ťah a krútiaci moment než konvenčné 
motory a ich špeciálne prevodové pomery 
uľahčujú kavitáciu a preklzávanie lodnej skrutky. 
V spojení spolu s ďalšími výnimočnými funkciami 
poskytujú ideálny zdroj pohonu pre lode, keď 
je schopnosť prepravy nákladu dôležitejšia než 
vysoká rýchlosť.

Možnosti digitálneho sieťového systému 
Yamaha Digital Network
Model T 60hp je kompatibilný s digitálnymi 
sieťovými meračmi značky Yamaha. Poskytuje 
presné informácie o výkone a účinnosti motora 
vrátane nasledujúcich systémov: multifunkčný 
otáčkomer s hodnotou ot./min., hodiny prevádzky, 
uhol náklonu, tlak oleja, výstražné svetlá a 
variabilné ovládanie otáčok – a ukazovateľ správy 
rýchlosti/paliva s rýchlosťou, kapacitou nádrže a 
spotrebou paliva.

Systém Wide Range Power Trim & Tilt

Objavte univerzálnosť a výkon motora Yamaha. 
Rýchla odozva na stlačenie tlačidla zabezpečuje 
rýchle, plynulé a jednoduché vykonanie úpravy 
sklonu a náklonu. Ovládanie so širokým rozsahom 
sklonu umožňuje isté riadenie a poskytuje 
aj záporné hodnoty sklonu, ktoré zlepšujú 
akceleráciu a slúžia na rýchle nastavenie lode do 
roviny.

Dvojité ťažné lodné skrutky na zaistenie 
maximálneho výkonu pri pohybe vpred i 
vzad
Špeciálne lodné skrutky, ktorými sú vybavené 
modely T , nemajú len väčší než bežný priemer, 
ale aj lopatky s nízkou stúpavosťou navrhnuté 
s cieľom dosiahnuť maximálny ťah pri pohybe 
dopredu a – zmenou smeru výfukového prúdu – aj 
vzad. To im umožňuje lepšiu manévrovateľnosť, 
ktorá je mimoriadne výhodná najmä v prípade 
ťažších lodí.

Ak chcete hrubý výkon a presné ovládanie, odpoveďou sú naše modely T. 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.

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

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 T sú ako výkonné ťažné kone – navrhnuté tak, 
aby Vás nikdy nesklamali.

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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60hp / 50hp

Dokonale vyladený 4-valec – 
s elektronickým vstrekovaním paliva
Či už hovoríme o taktoch alebo valcoch, 
spoločnosť Yamaha dokonale rozumie sile čísla 
4! Práve vďaka tomu tento svetový priekopník 
v oblasti 4-taktnej technológie 4-valcovú 
konfiguráciu modelu 60hp s elektronickým 
vstrekovaním paliva ďalej zdokonalil pomocou 
výkonného dlhého záberu – aby dokázal ponúknuť 
nesmierne plynulý a využiteľný výkon s nízkou 
mierou hlučnosti a vibrácií.

Variabilná regulácia otáčok pri pomalej 
plavbe
Jediným stlačením tlačidla na voliteľnom 
otáčkomere digitálnej siete – alebo 
prostredníctvom spínača variabilného ovládania 
otáčok pri pomalej plavbe na multifunkčnej 
rukoväti môže vodič upraviť otáčky motora pre 
pokojnú pomalú plavbu v presných krokoch po 
50 ot./min., a to v rozsahu od 620 do 900 ot./min.

Digitálne sieťové merače Yamaha

Model 60hp/50hp je kompatibilný s digitálnymi 
sieťovými meradlami Yamaha poskytujúcim 
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.

Pokročilé výstražné systémy 

Motory Yamaha sa preslávili svojou spoľahlivosťou 
a schopnosťou uchovať si svoju hodnotu. 
Dômyselné výstražné systémy na tomto motore 
merajú tlak oleja, teplotu oleja a ďalšie kľúčové 
premenné, aby poskytovali zreteľné audio-
vizuálne výstrahy upozorňujúce na prípadné 
problémy. Ak dôjde k poruche, otáčky sa 
automaticky znížia, aby motor počas plavby 
k pevnine zostal chránený.

Kompaktné motory 60hp a 50hp 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.

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.

Motory 60hp a 50hp 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.

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

40hp / 30hp

Viacbodový systém EFI

Model 40hp využíva celú paletu inovatívnych 
a pokrokových technológií na optimalizáciu 
spaľovacieho procesu vrátane osvedčeného 
viacbodového systému Yamaha EFI s redukciou 
tvorby výparov. Spolupracujú s mikropočítačom, 
ktorý analyzuje a upravuje zmes paliva a vzduchu 
v záujme okamžitého štartovania, vynikajúcej 
odozvy škrtiacej klapky a čistého, účinného 
spaľovania.

Systém Wide Range Power Trim & Tilt

Objavte všestrannosť a silu motora Yamaha. 
Vďaka rýchlej odozve tlačidla ovládania umožňuje 
pohotovú, plynulú a jednoduchú reguláciu sklonu 
a naklopenia. Sebaisté ovládanie využívajúce 
široký rozsah sklonu vrátane jeho záporných 
hodnôt umožňuje dosiahnuť lepšiu akceleráciu 
a napomáha loď rýchlo dosať späť do vodorovnej 
polohy.

Digitálne sieťové meradlá

Model 40hp je kompatibilný s našimi exkluzívnymi 
digitálnymi sieťovými meradlami Yamaha 
poskytujúcimi všetky údaje 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.

Ideálna ochrana proti korózii Yamaha 

Potrebujete motor, na ktorý sa môžete 
spoľahnúť. Motory Yamaha sú povestné práve 
svojou trvácnosťou – čo zároveň znamená, že 
si zachovávajú svoju hodnotu. Kým unikátna 
hliníková zliatina YDC-30 chráni vonkajšie prvky 
motora, zinková povrchová vrstva, vysokokvalitná 
nehrdzavejúca oceľ a 5-vrstvový vonkajší náter 
zabezpečujú dlhodobú ochranu – zvnútra i zvonka.

Ľahké motory 40hp a 30hp 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. 

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.*

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

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

80hp 70hp T 60hp T 50hp 60hp 50hp 40hp 30hp

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

Zdvihový objem 1.832cc 996cc 996cc 996cc 996cc 996cc 747cc 747cc

Počet valcov / Konfigurácia
4/jednoradová,  

16 ventilov, SOHC
4/jednoradová,  

16 ventilov, SOHC
4/jednoradová, SOHC 4/jednoradová, SOHC 4/jednoradová, SOHC 4/jednoradová, SOHC 3/jednoradová, SOHC 3/jednoradová, SOHC

Vŕtanie x zdvih 81,0mm x 88,9mm 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 65,0mm x 75,0mm 65,0mm x 75,0mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 58,8kW / 5,500 ot/min 51,5kW / 5,800 ot/min 44,1kW / 5,500 ot/min 36,8kW / 5,500 ot/min 44,1kW / 5,500 ot/min 36,8kW / 5,500 ot/min 29,4kW / 5,500 ot/min 22,1kW / 5,500 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 5,000 - 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
zásoba oleja v kľukovej 

skrini
zásoba oleja v kľukovej 

skrini

Prívod paliva EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Systém vstrekovania TCI TCI CDI CDI TCI TCI CDI CDI

Systém štartovania
Elektrický s funkciou 

Prime Start™
Elektrický s funkciou 

Prime Start™
Elektrický Elektrický

Elektrický s funkciou 
Prime Start™

Elektrický s funkciou 
Prime Start™

Elektrický s funkciou 
Prime Start™

Elektrický s funkciou 
Prime Start™

Prevodový pomer 2.15 (28/13) 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 1.85 (24/13) 1.85 (24/13) 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Rozmery
Odporúčaná výška zadnej časti lode L:516mm X:643mm L:534mm X:648mm L:530mm X:644mm L:530mm L:527mm L:527mm S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm

Hmotnosť s pohonom 162 kg - 166 kg 119 kg - 121 kg 125 kg - 127 kg 125 kg 114 kg 107 kg - 114 kg 94 kg - 98 kg 94 kg - 102 kg

Objem palivovej nádrže - samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov samostatná,  25 litrov

Objem olejovej vane 3.2 litrov 2.1 litrov 2.1 litrov 2.1 litrov 2.1 litrov 2.1 litrov 1.7 litrov 1.7 litrov

Dodatočné vlastnosti

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

ED)

Ovládacia rukoväť (EHD),  
Diaľkové ovládanie (ET)

Metóda sklonu a náklonu
Elektrické trimovanie a 

náklon
Elektrické trimovanie a 

náklon
Elektrické trimovanie a 

náklon
Elektrické trimovanie a 

náklon
Elektrické trimovanie a 

náklon

Elektrický sklon a náklon 
(ET), hydr. asistencia 

náklonu (ED)

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

Elektrický sklon a náklon 
(ET), hydr. asistencia 

náklonu (EHD)

Cievka / alternátor
12 V – 35 A s 

usmerňovačom/
regulátorom

12 V – 15 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 16 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 16 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 16 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 16 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 17 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

12 V – 17 A s 
usmerňovačom/

regulátorom

Obmedzovač sklonu Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný Voliteľný - -

Nastavenie otáčok pri rybolove Voliteľný Voliteľný - - Kompatibilné Kompatibilné Kompatibilné Kompatibilné



 

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 sorti-
ment 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 sorti-
mente 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

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 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.

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



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.

Podpora pre príves 

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 115hp 
až po sériu V6. V prípade modelu V8 sa vyžadujú 
dve podpory. Upozorňujeme, že tento produkt 
nefunguje s motormi 115hp a 130hp.

Súprava na nafukovanie záchrannej vesty

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 CO2 (hmotnosť plynu 33 g) a hydrostatický 
uvoľňovací mechanizmus a otvárač.
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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.

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Slovensko
Info_general@yamaha-motor.sk

www.yamaha-motor.sk Sledujte nás na:
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