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SPOĽAHLIVOSŤ
Ľudia na celom svete, ktorí milujú vodu, sa 
rozhodli pre jemný, tichý a spoľahlivý motor 
značky Yamaha, aby im pomohol získať to 
najzaujímavejšie z každého okamihu.

Prečo? Pretože žiadny iný motor si úplne 
nezískal ich dôveru. Alebo sa za jeho značkou 
neskrýva toľko skúseností. Alebo nemá 

schopnosť dodávať výkon spôsobom, vďaka 
ktorému si vychutnajú svoju plavbu. Veľké 
člny. Malé člny. Rýchle člny. Výletné člny. 
Pre ľudí, ktorí jednoducho milujú pocit, keď 
sú na vode. Pre priateľov a rodiny, ktoré 
si spoločne užívajú vodu. Pre nadšencov 
vodných športov, ktorí chcú ísť do toho 
naplno.

Bez ohľadu na rôzne spôsoby užívania si 
vody sa všetci spoliehajú na značku Yamaha 
ako svojho dokonalého partnera – prináša 
najlepší výkon vo svojej triede a maximálnu 
spoľahlivosť.



 

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.



 

Riadenie v rozsahu 180º/360º

Uhol riadenia v rozsahu 180º/360º týchto 
motorov poskytuje vodičovi výnimočnú schopnosť 
ovládania a manévrovania v ostrých zákrutách a 
pri navádzaní do doku.

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.

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. 

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. Voliteľné v modeloch 
20hp a vyšších rád.

Prístrojový panel 6Y8

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

Systém pohonu v plytkých  
vodách

Táto štandardná funkcia, ktorá je štandardnou 
výbavou modelu 4hp a výkonnejších, je skutočným 
pomocníkom pri manévrovaní pri nízkej rýchlosti 
v plytkej vode. Takisto znižuje riziko poškodenia 
skrutky alebo nárazu na plytčinu.

Riadiaca páka umiestnená  
vpredu

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

Vertikálne uloženie

Podložky integrované do spodnej časti krytu 
umožňujú uloženie motora na jeho zadnú stranu, 
čo zvyšuje praktickosť jeho skladovania.

Uloženie v troch polohách bez 
úniku oleja

Exkluzívny systém spoločnosti Yamaha poskytuje 
značné pohodlie, pretože umožňuje uloženie motora 
v troch rôznych polohách bez možnosti úniku paliva 
alebo oleja.

Vstavaná palivová nádrž

Palivová nádrž je súčasťou motora, vďaka čomu  
nie je potrebné umiestňovať do lode ďalšiu nádrž  
a palivové potrubie. Vďaka tomu sa výrazne
šetrí miesto na lodi.

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.

Vrtuľa s dvojitým ťahom

Vrtuľa s veľkým priemerom a malým sklonom je 
navrhnutá tak, aby maximalizovala ťah pri jazde 
vpred a presmerovaním toku výfukových plynov aj 
pri jazde vzad. Taktiež zlepšuje manévrovateľnosť a 
ťažnú silu najmä v prípade ťažších lodí.

Systém preplachovania  
sladkou vodou

Bez potreby naštartovať motor – na vypláchnutie
soli a nečistôt z vodných dráh Vám stačí jedno-
ducho pripojiť hadicu k vpredu namontovanému 
konektoru. Odmenou Vám bude nižšia miera 
korózie a dlhšia životnosť motora. Model 8hp a 
vyššie rady.

Dvojitý prívod paliva

Exkluzívne pre modely Yamaha 4hp/5/6. Pri týchto 
modeloch možné použiť popri zabudovanej nádrži 
aj externú palivovú nádrž. To umožňuje oveľa väčší 
dojazd.

Dopredu Neutrál Dozadu
 

Posuvný ovládač pohodu dopredu, neutrál 
a dozadu je ľahký na ovládanie a poskytuje 
excelentnú ovládateľnosť.

CL5 6Y8
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Vrtuľa s dvojitým ťahom   

 = štandard     = voliteľné Niektoré zobrazené funkcie nemusia byť vo výbave všetkých motorov. Informujte sa u miestneho predajcu.



Náš nový  
prenosný model.  

Ešte ľahší.  
Ešte odolnejší



11_F25G_SOHC, In-line 2, 4 valves

10_F25G_Battery-less Electronic fuel injection

Recoil
starter ACG ECU VST Fuel injector

IG coil Spark plug
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T 25hp / 25hp / 20hp

Jedinečný pomer výkonu a hmotnosti

Tento dvojvalcový štvorventilový motor novej
generácie je približne o 25 % ľahší a poskytuje
bezprecedentný výkon na tak prenosnú
jednotku. Jednoduché štartovanie a plynulý 
chod zabezpečuje systém elektrického 
vstrekovania paliva bez batérie a k dispozícii 
sú možnosti elektrického, manuálneho alebo 
elektricko manuálneho štartovania.

Kompatibilita s digitálnymi sieťovými 
meračmi Yamaha
Motory 20hp a 25hp sa vďaka ich mnohým 
technickým funkciám veľmi jednoducho ovládajú 
a pohodlne sa s nimi jazdí. Napríklad modely 
s diaľkovým ovládaním sú plne kompatibilné s 
naším pokročilým systémom digitálnej siete, 
ktorý ponúka jazdcovi komplexné informácie, ako 
aj uvoľnenú úroveň presnosti pri manipulácii a 
ovládaní.

Jednoduché štartovanie, zabezpečenie  
a VTS
Štartovanie je aj v chlade alebo po uskladnení
vskutku tak jednoduché ako štartovanie auta.
Kombinácia nášho legendárneho systému
PrimeStart*™ a nového systému elektrického
vstrekovania paliva bez batérie, exkluzívnych
systémov od spoločnosti Yamaha, zaistí, že Váš
motor naskočí vždy na prvýkrát. Okrem toho si
môžete vybrať systém VTS (variabilná regulácia
otáčok) a voliteľný zabezpečovací imobilizér
Y-COP.

Tieto dvojvalcové, 4-taktné prenosné motory sú skutočnými ťažnými koňmi, 
ktoré poskytujú bezproblémový, hospodárny výkon. Otvorte škrtiacu klapku 
nášho úplne nového motora 20hp alebo osvedčeného motora 25hp a v okamihu 
pocítite efekt inovatívnych technológií od spoločnosti Yamaha, ktoré poskytujú 
vlastnosti veľkého motora, ale s jedinečným pomerom výkonu a hmotnosti a 
výnimočnou spotrebou.

Motor disponuje praktickými podložkami a rukoväťami na prenášanie, 
elektrickým vstrekovaním paliva bez batérie a úplnou kompatibilitou s našimi 
exkluzívnymi digitálnymi sieťovými meračmi.

Vďaka jednopákovému nastaveniu trenia riadenia, novému širokému
montážnemu prvku motora, vysokovýkonnému alternátoru a možnosti
variabilnej regulácie otáčok, systému zabezpečenia Y-COP a systému Wide
Range Power Trim & Tilt je motor 25hp prirodzenou voľbou.

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.

Niektoré zobrazené funkcie nemusia byť vo výbave všetkých motorov. Informujte sa u miestneho predajcu.



Malá veľkosť.  
Veľký výkon
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15hp

Trenie riadenia

Vďaka svojim mnohým funkciám, ako je napríklad 
riadiaca páka namontovaná na prednej strane, 
nastavenie trenia riadenia pomocou jednej páčky 
a ručný štartér, sa motory 20hp a 15hp veľmi 
jednoducho ovládajú a jazda s nimi je pohodlná. 
Zabudovaná rukoväť na konzole riadenia a 
odkladacie podložky na zadnej strane umožňujú 
pohodlnú manipuláciu a prenosnosť.

Systém pohonu pre plavbu v plytkých 
vodách
Vďaka systému pohonu pre plavbu v plytkých 
vodách značky Yamaha sa môžete s dôverou plaviť 
smerom k pobrežiu. Zabezpečuje dostatočnú 
ochranu vrtule, umožňuje Vám dostať sa tak 
blízko, ako potrebujete, bez ohľadu na to, či sa 
plavíte na temnom jazere alebo v krištáľovo 
čistom mori.

Vysokovýkonný alternátor

Nikdy vás nenechajú v problémoch. 
Vysokovýkonný alternátor vždy zabezpečí 
dostatočný výkon na naštartovanie motora, a 
to aj po dlhšom chode na voľnobeh alebo pri 
nízkych otáčkach a používaní veľkého množstva 
príslušenstva.

Systém PrimeStart™

Naštartujte svoj závesný motor rovnako 
jednoducho ako auto, a to dokonca aj v zime. 
Jedinečný systém značky Yamaha, systém 
PrimeStart™, zabezpečuje naštartovanie motora 
na prvýkrát, a to vždy, keď aktivujete elektrické 
alebo manuálne štartovanie.

Ak hľadáte víťaznú kombináciu jednoduchej manipulácie a skvelého 
ovládania, nehľadajte nič iné ako model 15hp.

Všestranné dvojvalcové štvortaktné motory vďaka kombinácii výkonu 
a citlivosti prinášajú vždy plynulú jazdu. Vynikajúca spotreba paliva tiež 
znamená, že sú šetrnejšie k životnému prostrediu a emisie výfukových 
plynov sú minimálne.

Vychutnajte si doplnky, ktoré závesné motory značky Yamaha ponúkajú, 
ako je napríklad počítačom riadené zapaľovanie, špeciálny štartovací 
systém, vodou chladené palivové čerpadlo a veľký tlmič hluku. Tieto 
funkcie zvyčajne nájdete iba na veľkých motoroch. Aj vďaka všetkým 
týmto funkciám tieto motory zaručujú úspech pri komerčnom, 
profesionálnom alebo voľnočasovom využití.



Ťažné kone 
s vysokým výkonom
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T 9.9hp / T 8hp

Špeciálne prevodové pomery pre vyšší ťah

Motory T 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.

Inteligentný dizajn a praktické funkcie 
modelov T 9.9hp a T 8hp
Najnovšie modely T 9.9hp a T 8hp sú vybavené 
elegantným horným krytom s kompaktným 
dizajnom značky Yamaha. Ďalšími prvkami sú 
napríklad veľká a pohodlná rukoväť, odkladacia 
podložka určená na jednoduché uloženie 
motora vo vertikálnej polohe a riadiaca páka 
namontovaná pohodlne poruke na novej, sklopnej 
ovládacej rukoväti.

Vrtule Dual Thrust pre maximálny výkon 
pri jazde vpred aj vzad
Špeciálne vrtule namontované na modeloch 
T 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.

Osedlajte si jedného z našich rýchlych ťažných koní
Ak chcete robustný výkon a presné ovládanie, naše modely T predstavujú 
dokonalú odpoveď. Tieto motory s vysokým ťahom a krútiacim momentom 
sú ideálne pre plachetnice, rybárske a úžitkové člny. Stanovujú vysoké 
štandardy výkonu s minimálnym hlukom, vibráciami a spotrebou paliva. 

Modely T využívajú patentovanú vrtuľu Dual Thrust značky Yamaha, 
vďaka ktorej poskytujú plný výkon pri jazde dopredu aj dozadu, a uľahčujú 
manévrovanie s ťažkou loďou.

Zapaľovanie CDI Micro-computer zabezpečuje jednoduché štartovanie bez 
ohľadu na podmienky a vysokovýkonné alternátory poskytujú dodatočný 
výkon aj po dlhšej prevádzke pri nízkych otáčkach. Motory radu T sú ako 
výkonné ťažné kone – navrhnuté tak, aby Vás nesklamali.

Pokročilá konštrukcia rukoväti 
a ovládania
Pri navrhovaní rukoväti a ovládania modelu T 9hp 
a T 8hp sme uplatnili plne ergonomický postup. 
Rukoväť má mimoriadne praktickú dĺžku a radiaca 
páka je ideálne umiestnená tak, aby bola na dosah 
a umožnila pohodlné ovládanie s maximálnou 
istotou. Vďaka možnosti jednoduchého sklopenia 
rukoväti sa motor veľmi jednoducho prenáša 
a uskladňuje.



Naše ľahké  
ťažké váhy
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Dizajn motora najnovšej generácie a ešte 
väčší výkon
Tieto motory sú kompaktné a efektívne. Sú 
vybavené dvoma valcami, konfiguráciou SOHC 
(ventilový rozvod s jedným vačkovým hriadeľom 
v hlave) a horným krytom so štýlovým novým 
kompaktným dizajnom v štýle nášho motora 
najnovšej generácie.

Odkladacia podložka pre pohodlné 
uloženie
Najnovšie modely obsahujú mnoho praktických 
vylepšení, vďaka ktorým je ukladanie skutočne 
jednoduché. Špeciálna odkladacia podložka 
umožňuje vertikálne uloženie motora alebo jeho 
jednoduché odloženie zadnou stranou na palubu 
alebo podlahu. Vďaka novej sklopnej ovládacej 
rukoväti si môžete byť istí, že tieto motory zaberú 
menej cenného priestoru na palube alebo doma.

Skutočná prenosnosť – jednoduché na 
prenášanie
Oba tieto motory sú známe svojou prenosnosťou 
a zdokonaleným dizajnom funkcií, vďaka čomu 
sa používajú ešte jednoduchšie, než kedykoľvek 
predtým. Väčšia a pohodlnejšia rukoväť je teraz 
integrovaná s konzolou riadenia, prepracovaná 
ovládacia rukoväť sa úhľadne sklopí, aby bol 
motor ešte kompaktnejší, čo je skvelá pomoc pri 
uskladnení.

Pokročilý dizajn ovládacej rukoväte a 
ovládania
Tieto najnovšie modely obsahujú ergonomicky 
navrhnutú rukoväť a ovládacie prvky. Rukoväť 
má vhodnú dĺžku a radiaca páka je ideálne 
umiestnená na samotnej rukoväti, takže je ľahko 
dosiahnuteľná a umožňuje sebaisté, uvoľnené 
ovládanie. Jednoduché skladanie
uľahčuje nosenie a skladovanie.

Väčší výkon na vode nemusí znamenať ťahanie ťažkého motora na loď, pretože 
modely 8hp a 9.9hp sú dokonale prenosné, čomu napomáhajú aj ich pohodlné 
integrované rukoväte.

Objavte radosť z tichej prevádzky a vynikajúcej spotreby paliva, teraz 
spojených s ešte väčším plynulým a spoľahlivým výkonom. Systém zapaľovania 
CDI značky Yamaha zabezpečuje spoľahlivé naštartovanie na prvýkrát, čo 
spolu so škrtiacou klapkou a prevodovým systémom F-N-R zabezpečuje 
jednoduché a spoľahlivé ovládanie.

Tieto motory sú všestranné, čo ich robí ideálnymi pre pracovné povinnosti, 
krátke rybárčenie, rodinné výlety alebo v prípadoch, keď využívate svoju loď 
ako spoľahlivého pracovného partnera.



Prenosný výkon, 
presnosť a pohodlie
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Motor s konštrukciou najnovšej generácie 
– účinný a výkonný
B 6hp je motor s veľmi kompaktnou a mimoriadne 
efektívnou konštrukciou pozostávajúcou z dvoch 
valcov a jednoduchého závesného vačkového 
motora (SOHC). Jeho štýlová kapota a grafika 
taktiež odrážajú moderný dizajnérsky prístup, 
ktorý sme uplatnili pri všetkých našich motoroch 
najnovšej generácie.

Systém preplachovania sladkou vodou

Ľahko prístupný, vpredu namontovaný konektor 
vám umožňuje ľahko vyplachovať soľ a nečistoty 
z vodných dráh bez nutnosti štartovať motor: stačí 
pripojiť hadicu a môžete sa do toho pustiť. Ide 
o mimoriadne účinný prostriedok na potláčanie 
korózie a predĺženie životnosti vášho závesného 
motora.

Podložka na vertikálne uloženie

Tento vzrušujúci motor disponuje aj ďalšími 
mimoriadne praktickými vylepšeniami, vďaka 
ktorým je jeho uskladnenie hračkou. Špeciálna 
podložka umožňuje model B 6hp uložiť vo 
vertikálnej polohe – alebo ho na palube či podlahe 
jednoducho položiť na jeho zadnú stenu. Vďaka 
novej sklopiteľnej rukoväti sa navyše môžete 
spoľahnúť, že váš závesný motor zaberie na 
palube či doma menej miesta.

Pokročilá konštrukcia rukoväti 
a ovládania
Pri navrhovaní rukoväti a ovládania modelu B 
6hp sme uplatnili plne ergonomický postup. 
Rukoväť má mimoriadne praktickú dĺžku, kým 
radiaca páka je voči nej ideálne umiestnená tak, 
aby bola ľahko na dosah a umožnila pohodlné 
ovládanie s maximálnou istotou. Vďaka možnosti 
jednoduchého sklopenia rukoväti sa motor veľmi 
jednoducho prenáša a uskladňuje.

Vychutnajte si mimoriadne plynulý výkon nášho moderného, kompaktného 
a úsporného dvojvalcového motora s objemom 212 cm3, ktorý ponúka 
vynikajúcu úroveň výkonu a pôsobivý krútiaci moment. Získate dostatočný 
výkon spolu s technológiami, ktoré zjednodušia presné ovládanie.

Ovládanie lode bude bezproblémové vďaka ergonomickej rukoväti ovládacej 
páky, ktorá sa vyznačuje ideálnou veľkosťou a polohou a na vode vám zabezpečí 
pohodlie a istotu. Pre člny so stredovou konzolou je k dispozícii samostatné 
kormidlo a plyn, vďaka čomu získate väčšiu kontrolu nad strojom a jednoduché 
riadenie. Spolu s neuveriteľne tichou prevádzkou vám tento prenosný motor 
ponúkne dokonalejší zážitok z oddychovej plavby.

Model motora B 6hp sa môže pochváliť pôsobivým krútiacim momentom, ktorý 
je ideálny na pohon väčších a ťažších člnov. Vyznačuje sa veľmi hospodárnou 
prevádzkou, preto je vhodný pre riečne člny a na komerčné účely. Systém na 
plavbu v plytkých vodách a voliteľná lodná skrutka Dual-Thrust prinášajú výkon 
a flexibilitu v každom prostredí.



Jednoduché 
prenášanie a 

potešenie
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6hp / 5hp / 4hp

Inteligentný šedý kryt a najnovší  
grafický dizajn
V súlade s ich jedinečným charakterom 
ponúkajú modely 4hp, 5hp a 6hp štýlový vzhľad, 
inteligentné šedé vrchné kryty a najnovšiu 
grafickú úpravu Yamaha. Je to osviežujúci dizajn, 
ktorý odráža hravosť týchto kompaktných a 
prenosných motorov a dobrodružstva, ktoré 
ponúkajú.

Riadenie v rozsahu 180° s nastavením 
trenia a škrtiacej klapky
Vďaka jednoduchému nastaveniu trenia riadenia 
a možnosti otočenia o 90° doľava alebo doprava, 
ktoré umožňuje ostré obraty a jednoduché 
zakotvenie, je ovládanie radosťou.

Systém uloženia v troch polohách, ktorý 
zabraňuje únikom oleja
Pri nosení motora z vody a do vody alebo pri 
jeho uskladnení je únik oleja tou poslednou 
vecou, ktorú potrebujete. Jedinečný systém 
odvzdušňovania motora značky Yamaha umožňuje 
uloženie motora na prednú alebo zadnú stranu 
bez nebezpečenstva úniku oleja do prístavu, na 
palubu, do lodnej odkladacej skrinky alebo kufra 
auta.

Jednoduché a pohodlné nosenie – 
na brehu alebo na palube
Keď sa chcete rýchlo dostať k vode, jednoduchá 
prenosnosť je dôležitá. Modely 4hp, 5hp a 6hp 
sú vďaka svojmu kompaktnému tvaru a veľkým 
pohodlným držadlám mimoriadne prenosné. 
Takže tieto motory ľahko dostanete na vodu 
alebo prinesiete na svoju hlavnú loď ako pomocné 
zariadenie.

Tieto motory s moderným, štýlovým vzhľadom sú také ľahké a nenáročné 
na manipuláciu, že prenášanie z brehu na palubu lode je úplne jednoduché. 
Modely 4hp, 5hp a 6hp sa jednoducho skladujú aj používajú a ponúkajú 
výkon, vďaka ktorému sa budete na vode pohybovať so sebaistotou.

Kompaktná veľkosť, veľké rukoväte a vstavané palivové nádrže zvyšujú 
prenosnosť motorov a vďaka systému zapaľovania CDI značky Yamaha sa 
jednoducho štartujú. Štandardom je nízka spotreba paliva, jednoduché 
ovládanie, nízke hladiny hluku a vibrácií a spoľahlivosť značky Yamaha.

Modely 4hp, 5hp a 6hp ponúkajú inteligentné riešenie pre rodiny s deťmi, 
ktoré sa chcú ľahko dostať na vodu, alebo pre majiteľov jácht, ktorí potrebujú 
šikovnú pomôcku.



 

Stačí ho vziať
so sebou a ísť –

Váš prenosný výkon!
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2.5hp

Nový vzhľad – a nová účinnosť spaľovania

Pod elegantnou okrúhlou kapotou sa ukrývajú 
technológie motora umožňujúce uloženie v  
troch rôznych polohách (postavenie na prednú 
alebo niektorú z bočných strán), vďaka ktorým 
motor 2.5hp beží plynulo a spoľahlivo. Pri 
svojej špičkovej účinnosti spaľovania ponúka 
tento pozoruhodný motor tichú a hospodárnu 
prevádzku – navyše s mimoriadne nízkymi 
emisiami výfukových plynov.

Vstavaná priehľadná palivová nádrž

Keď plánujete vyraziť na výlet, je dobré vedieť, 
že budete mať dostatok priestoru na všetko 
potrebné vybavenie. Model 2.5hp disponuje 
zabudovanou palivovou nádržou, vďaka ktorej 
nie je potrebné umiestňovať ďalšiu na podlahe, 
čím ušetríte cenný priestor v lodi. Táto nádrž 
má navyše priehľadnú konštrukciu, aby ste o 
zostávajúcom množstve paliva mohli mať bez 
problémov neustály prehľad.

Riadenie v rozsahu 360º umožňujúce 
okamžitú zmenu smeru
Keď motor 2.5hp prvýkrát vezmete na vodu,  
veľmi rýchlo oceníte, aký je svižný. Plnohodnotné 
riadenie v rozsahu 360º umožňuje výnimočnú 
manévrovaciu schopnosť, pričom navyše neustále 
poskytuje možnosť cúvať v plnej rýchlosti bez 
toho, aby ste museli preraďovať. Veľká zadná 
rukoväť na prenášanie je zároveň veľmi praktickou 
pomôckou pri cúvaní.

Praktické a jednoduché ovládanie 
preraďovania a škrtiacej klapky
Plnohodnotná radiaca páka sa bežne vyskytuje
len na väčších motoroch, no možnosť jednoducho
a precízne preraďovať je pre model 2.5hp
skutočným plusom. Praktické rozloženie
všetkých ovládacích tlačidiel v kombinácii
s jednoduchým a precíznym systémom riadenia
v rozsahu 360º Vám umožní mať kontrolu nad
plavidlom vždy pevne v rukách.

Nesmierne kompaktný model 2.5hp je skvelým spoločníkom na to, aby ste si 
vyšli do prírody a vychutnali si pobyt na vode, keďže aj tú najkratšiu plavbu 
premení na príjemné dobrodružstvo.

Populárny prenosný motor v štýlovom prevedení je súčasne ekologický 
a čistý, pričom ponúka celý rad praktických prvkov. Je nabitý priekopníckymi 
technológiami Yamaha, pričom má zároveň skutočný ťah, ponúka bohatý 
výkon, špičkové ovládanie a jednoduché manévrovanie. Taktiež je ho možné 
použiť ako ideálny prídavný motor pre vlastníkov jácht.

Vďaka možnosti výberu viacerých praktických spôsobov uloženia, praktickej 
priehľadnej palivovej nádrži a jednoduchému, intuitívnemu ovládaniu, ktoré 
je vždy poruke – spoločne s veľkou rukoväťou na pohodlné prenášanie – je 
tento 4-takt najšikovnejšou voľbou zo všetkých.



Ekologická plavba
dokonalosť



 

       M32 / M26 / M20  M18 / M12                   MS20      MX18

TGIC Polyester
powder coat paint

99 % pure
aluminum coating
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Technické údaje M32 M26 M20 M18 M12 MS20 MX18

Funkcia pripojenia  
Uloženie jednou 

rukou
Uloženie jednou 

rukou
Uloženie jednou 

rukou
Blokovacia rukoväť Blokovacia rukoväť

Konzola na bloko-
vaciu 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 18,2 13,6 20,4 18,2

Napätie  24 12 12 12 12 12 12

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

Digital Maximizer Áno Áno Áno Nie Nie Áno Áno

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

Merač batérie  Áno Áno Áno Nie Nie Áno Áno

Max. odber prúdu  42 50 42 42 30 42 42

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

Naštartujte ju a vyrazte na plavbu 

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.

Výkonné lodné skrutky
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.

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.

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.



 

Technické údaje

T 25hp 25hp 20hp 15hp T 9.9hp 9.9hp T 8hp 8hp

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

Zdvihový objem 498 cm³ 432 cm³ 432 cm³ 362 cm³ Zdvihový objem 212 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 212 cm³

Počet valcov / Konfigurácia 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC Počet valcov / Konfigurácia 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2/ v rade, SOHC

Vŕtanie x zdvih 65.0 mm x 75.0 mm 65,0mm x 65,1mm 65,0mm x 65,1mm 63,0mm x 58,1mm Vŕtanie x zdvih 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 18.4kW / 5,500 ot/min 18,4kW / 6,000 ot/min 14,7kW / 5,500 ot/min 11,0kW / 5,500 ot/min Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 7.3 / 5,500 ot/min 7,3kW / 5,500 ot/min 5,9kW / 5,500 ot/min 5,9kW / 5,500 ot/min

Otáčky motora pri plnom plyne 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm Otáčky motora pri plnom plyne 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 Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva 1 karburátor EFI EFI 1 karburátor Prívod paliva 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor

Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI

Systém štartovania Elektrický (E, EP) s funkciou Prime Start™
Elektrický/manuálny, manuálny (MH), elektrický (E, 
ET) 

Elektrický/manuálny, manuálny (MH), elektrický (E, 
EP) 

Elektrický (E, EH, EP), manuálny (MH) s funkciou 
Prime Start™ Systém štartovania Manuálny (MH), elektrický (E, EP) Manuálny (MH), elektrický (E) Manuálny (MH), elektrický (E, EP) Manuálne

Prevodový pomer 2.42 (29/12) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Prevodový pomer 2,92/(38/13) 2.08 (27/13) 2,92/(38/13) 2.08 (27/13)

Rozmery Rozmery
Odporúčaná výška zadného čela L:536mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm S:438mm L:565mm Odporúčaná výška zadného čela L:552mm X:620mm S:431mm L:558mm L:552mm X:620mm S:431mm L:558mm

Hmotnosť vrátane vrtule 92kg 56kg - 64kg 56kg - 63kg 51kg - 60kg Hmotnosť vrátane vrtule 44kg - 49kg 40kg - 43kg 43kg - 49kg 40kg - 41kg

Objem palivovej nádrže Samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov Objem palivovej nádrže Samostatná, 12 litrov samostatná, 12 litrov Samostatná, 12 litrov samostatná, 12 litrov

Objem olejovej nádrže 1,6 litra 1,1 litra 1,1 litra 1,8 litra Objem olejovej nádrže 0,8 litra 0,8 litra 0,8 litra 0,8 litra

Dodatočné vlastnosti Dodatočné vlastnosti

Ovládanie Diaľkové ovládanie (E, EP)
Diaľkové ovládanie (E, ET), ovládacia rukoväť (MH + 
WH)

Diaľkové ovládanie (E, EP), ovládacia rukoväť (MH + 
WH)

Ovládacia rukoväť (MH, EH), diaľkové ovládanie (E, 
EP)

Ovládanie Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E, EP) Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E) Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E, EP) Páka

Metóda Trim & Tilt Elektrické naklonenie (EP)
Elektrický systém (ET), manuálne naklonenie (MH, 
E + WH)

Elektrické naklonenie (EP), manuálna (MH, E + WH) Elektrické naklonenie (EP), manuálna (MH, EH, E) Metóda Trim & Tilt
Manuálne naklonenie (MH, E), elektrické 
naklonenie (EP)

Manuálna
Manuálne naklonenie (MH, E), elektrické 
naklonenie (EP)

Manuálna

Cievka / alternátor osvetlenia 12V -14A 12V - 16A 12V - 16A 12V - 6A s usmerňovačom/regulátorom ** Cievka / alternátor osvetlenia 12V - 6A   *volitelné ** 12V - 6A s usmerňovačom/regulátorom **  12V - 6A   *volitelné ** 12 V – 6 A s usmerňovačom/ regulátorom **

Variabilné otáčky vlečenia -
S meracími prístrojmi DN alebo ovládacou 
rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo ovládacou 
rukoväťou m-f

- Variabilné otáčky vlečenia - - - -



 

T 25hp 25hp 20hp 15hp T 9.9hp 9.9hp T 8hp 8hp

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

Zdvihový objem 498 cm³ 432 cm³ 432 cm³ 362 cm³ Zdvihový objem 212 cm³ 212 cm³ 212 cm³ 212 cm³

Počet valcov / Konfigurácia 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC Počet valcov / Konfigurácia 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2 / v rade, SOHC 2/ v rade, SOHC

Vŕtanie x zdvih 65.0 mm x 75.0 mm 65,0mm x 65,1mm 65,0mm x 65,1mm 63,0mm x 58,1mm Vŕtanie x zdvih 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm 56,0mm x 43,0mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 18.4kW / 5,500 ot/min 18,4kW / 6,000 ot/min 14,7kW / 5,500 ot/min 11,0kW / 5,500 ot/min Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 7.3 / 5,500 ot/min 7,3kW / 5,500 ot/min 5,9kW / 5,500 ot/min 5,9kW / 5,500 ot/min

Otáčky motora pri plnom plyne 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm Otáčky motora pri plnom plyne 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 Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva 1 karburátor EFI EFI 1 karburátor Prívod paliva 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor

Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI

Systém štartovania Elektrický (E, EP) s funkciou Prime Start™
Elektrický/manuálny, manuálny (MH), elektrický (E, 
ET) 

Elektrický/manuálny, manuálny (MH), elektrický (E, 
EP) 

Elektrický (E, EH, EP), manuálny (MH) s funkciou 
Prime Start™ Systém štartovania Manuálny (MH), elektrický (E, EP) Manuálny (MH), elektrický (E) Manuálny (MH), elektrický (E, EP) Manuálne

Prevodový pomer 2.42 (29/12) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) Prevodový pomer 2,92/(38/13) 2.08 (27/13) 2,92/(38/13) 2.08 (27/13)

Rozmery Rozmery
Odporúčaná výška zadného čela L:536mm S:424mm L:551mm S:429mm L:556mm S:438mm L:565mm Odporúčaná výška zadného čela L:552mm X:620mm S:431mm L:558mm L:552mm X:620mm S:431mm L:558mm

Hmotnosť vrátane vrtule 92kg 56kg - 64kg 56kg - 63kg 51kg - 60kg Hmotnosť vrátane vrtule 44kg - 49kg 40kg - 43kg 43kg - 49kg 40kg - 41kg

Objem palivovej nádrže Samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov samostatná, 25 litrov Objem palivovej nádrže Samostatná, 12 litrov samostatná, 12 litrov Samostatná, 12 litrov samostatná, 12 litrov

Objem olejovej nádrže 1,6 litra 1,1 litra 1,1 litra 1,8 litra Objem olejovej nádrže 0,8 litra 0,8 litra 0,8 litra 0,8 litra

Dodatočné vlastnosti Dodatočné vlastnosti

Ovládanie Diaľkové ovládanie (E, EP)
Diaľkové ovládanie (E, ET), ovládacia rukoväť (MH + 
WH)

Diaľkové ovládanie (E, EP), ovládacia rukoväť (MH + 
WH)

Ovládacia rukoväť (MH, EH), diaľkové ovládanie (E, 
EP)

Ovládanie Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E, EP) Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E) Ovládacia rukoväť (MH), diaľkové ovládanie (E, EP) Páka

Metóda Trim & Tilt Elektrické naklonenie (EP)
Elektrický systém (ET), manuálne naklonenie (MH, 
E + WH)

Elektrické naklonenie (EP), manuálna (MH, E + WH) Elektrické naklonenie (EP), manuálna (MH, EH, E) Metóda Trim & Tilt
Manuálne naklonenie (MH, E), elektrické 
naklonenie (EP)

Manuálna
Manuálne naklonenie (MH, E), elektrické 
naklonenie (EP)

Manuálna

Cievka / alternátor osvetlenia 12V -14A 12V - 16A 12V - 16A 12V - 6A s usmerňovačom/regulátorom ** Cievka / alternátor osvetlenia 12V - 6A   *volitelné ** 12V - 6A s usmerňovačom/regulátorom **  12V - 6A   *volitelné ** 12 V – 6 A s usmerňovačom/ regulátorom **

Variabilné otáčky vlečenia -
S meracími prístrojmi DN alebo ovládacou 
rukoväťou m-f

S meracími prístrojmi DN alebo ovládacou 
rukoväťou m-f

- Variabilné otáčky vlečenia - - - -

Údaje o kW v tejto brožúre sú merané na základe štandardu ICOMIA 28 na výstupnej hriadeli motora.



Technické údaje

Údaje o kW v tejto brožúre sú merané na základe štandardu ICOMIA 28 na výstupnej hriadeli motora. 

B 6hp 6hp 5hp 4hp 2.5hp

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

Zdvihový objem 212 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 139 cm³ 72 cm³

Počet valcov / Konfigurácia 2/ v rade, SOHC 1, OHV 1, OHV 1, OHV 1, OHV

Vŕtanie x zdvih 56,0mm x 43,0mm 62,0mm x 46,0mm 62,0mm x 46,0mm 62,0mm x 46,0mm 54,0mm x 31,5mm

Výkon hnacej hriadeľe v strednom pásme 4,4kW / 5,500 ot/min 4,4kW / 5,000 ot/min 3,7kW / 5,000 ot/min 2,9kW / 4,500 ot/min 1,8kW / 5,500 ot/min

Otáčky motora pri plnom plyne 5,000 - 6,000 rpm 4,500 - 5,500 rpm 4,500 - 5,500 rpm 4,000 - 5,000 rpm 5,250 - 5,750 rpm

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini rozstrek

Prívod paliva 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor 1 karburátor

Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI TCI

Systém štartovania Manuálne Manuálne Manuálne Manuálne Manuálne

Prevodový pomer 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Rozmery
Odporúčaná výška zadného čela S:431mm L:558mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:435mm L:562mm S:433mm L:560mm

Hmotnosť vrátane vrtule 38kg - 41kg 27kg - 28kg 27kg - 28kg 27kg - 28kg 17kg - 18kg

Objem palivovej nádrže samostatná, 12 litrov
1,1 l (zabudovaná palivová nádrž) alebo 
voliteľná samostatná palivová nádrž

1,1 l (zabudovaná palivová nádrž) alebo 
voliteľná samostatná palivová nádrž

1,1 l (zabudovaná palivová nádrž) alebo 
voliteľná samostatná palivová nádrž

0,9 litra

Objem olejovej nádrže 0,8 litra 0,6 litra 0,6 litra 0,6 litra 0,35 litra

Dodatočné vlastnosti
Ovládanie Páka Páka Páka Páka Páka

Metóda Trim & Tilt Manuálna Manuálna Manuálna Manuálna Manuálna

Cievka / alternátor osvetlenia
12 V – 6 A s usmerňovačom/ 
regulátorom **

12V - 6A *voliteľné 12V - 6A *voliteľné 12V - 6A *voliteľné -

Variabilné otáčky vlečenia - - - - -



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/yamalube



 

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.

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/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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Predajca

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 odporúčané bezpečnostné vybavenie.
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