YP20G

Κάθε προϊόν Yamaha, μοτοσυκλέτα, εξωλέμβια και
snowmobile, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
προκειμένου να μετατρέπει την ζωή σε ευκολότερη και σε πιο
διασκεδαστική. Στην περίπτωση των αντλιών νερού, για να
μετατρέπει την ακαταστασία σε μια εύκολη διαδικασία
άντλησης! Για περισσότερα από 30 χρόνια, καλύπτουμε τις
ανάγκες των καταναλωτών και των επαγγελματιών,
ενσωματώνοντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και
καινοτόμα χαρακτηριστικά, σε όλη τη σειρά προϊόντων μας.

Πανίσχυρος 4-χρονος κινητήρας
Yamaha 123 κ.εκ. με 1ΕΕΚ, ο οποίος
αποδίδει 4hp
Σύστημα αυτόματης αποσυμπίεσης για
εύκολη εκκίνηση
Ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης (TCI)
που δεν χρειάζεται συντήρηση
Μεγαλύτερο τελικό εξάτμισης για
αθόρυβη λειτουργία
Αξιοπιστία & αποδοτικότητα καυσίμου –
με μεγάλη διάρκεια ζωής
Φυγοκεντρική αντλία με αυτόματη
ενεργοποίηση και θύρες 50 χιλ./2"
Μέγιστη χωρητικότητα αντλίας - 600
λίτρα ανά λεπτό
30 μέτρα συνολική απόσταση με κεφαλή
αναρρόφησης 7 μέτρων
Ο χρόνος προετοιμασίας είναι μόλις 120
δευτερόλεπτα, στα 5 μέτρα
Μεγάλης χωρητικότητας (4.5 λτ.)
δεξαμενή καυσίμου για μεγάλη αυτονομία
Επένδυση κυλίνδρου από χυτοσίδηρο

YP20G
Όπως ισχύει για όλα τα προϊόντα Yamaha, μια τεράστια εμπειρία συνοδεύει το διάσημο όνομά μας. Έτσι
λοιπόν, όταν γίνεται λόγος για την ισχύ, την αποδοτικότητα του καυσίμου και την απόλυτη αξιοπιστία, αυτή η
αντλία νερού είναι αναμφισβήτητα, η κορυφαία επιλογή.
Η YP20G επιτρέπει άντληση 600 λίτρων ανά λεπτό, συνδυάζοντάς την, με μεγάλη αξιοπιστία και εντυπωσιακά
επίπεδα οικονομίας, χάρη στον ομαλής απόδοσης 4-χρονο κινητήρα Yamaha με έναν εκκεντροφόρο
επικεφαλής. Αυτή η αποδοτική και εύχρηστη αντλία με ηλεκτρονική ανάφλεξη και μεγάλο τελικό εξάτμισης,
εξασφαλίζει επίσης, ασυνήθιστο επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας.
Πράγματι, ειδικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και φιλική προς τον χρήστη
λειτουργία, έχουν προσαρμοστεί σε κάθε εξάρτημα αυτής της εξαιρετικά αποδοτικής αντλίας, η οποία έχει
κάθε λόγο να φέρει με υπερηφάνεια, το όνομα Yamaha.

www.yamaha-motor.eu

YP20G
Οικονομικός και αθόρυβος 4χρονος κινητήρας Yamaha με 1
ΕΕΚ που αποδίδει 4hp

Η εκκίνηση ενός κινητήρα
Yamaha είναι απολαυστική

YP20G – εκπληκτική απόδοση
άντλησης
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λειτουργία του κορδονιού ανάφλεξης. Είναι

διαστάσεων και ελαφριά αντλία, αλλά η ζωηρή

από την ομαλή, αξιόπιστη και ήσυχη

και το ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης
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λειτουργία του 4-χρονου κινητήρα ΜΖ125

(TCI) που παρέχει έναν καυτό σπινθήρα

αυτό. Ανυψώνει το νερό πολύ ψηλά, έως τα

με 1 ΕΕΚ. Αυτός ο ανθεκτικός και
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όλες τις συνθήκες. Το TCI παρέχει επίσης,

Σημαντικός είναι και ο χρόνος προετοιμασίας,
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Αυτός είναι ο τρόπος άντλησης που

επειδή λειτουργεί με απλή αμόλυβδη

προσφέρει η Yamaha.

βενζίνη 95 οκτανίων.

Ανθεκτική, αξιόπιστη,
σχεδιασμένη για ν α αντέχει
στη σκληρή χρήση

Ο εύκολος χειρισμός είναι
ειδικότητα της Yamaha

Θα εκτιμήσετε την εύκολη
διαδικασία ανεφοδιασμού

H YP20G έχει σχεδιαστεί για καθημερινή

Ενώ ο οικονομικός 4-χρονος κινητήρας

Από το στιβαρό, σωληνωτό πλαίσιο με

χρήση, με χαρακτηριστικά όπως το σύστημα

Yamaha λειτουργεί για περισσότερο χρόνο

επένδυση που προστατεύει όλη την

προειδοποίησης λαδιού, το οποίο σβήνει
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μειώνουν την τριβή και είναι εύκολες στην
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αντικατάσταση. Η πρόσβαση στη λειτουργία
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αποθήκευση, η YP20G διαθέτει έναν
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μηχανισμός συγκράτησης σπινθήρων και

εύχρηστο διακόπτη On/O .

εύκολη.

το αφρώδες υλικό του φίλτρου αέρα που
μπορούν να πλυθούν, παρέχουν ακόμη
μεγαλύτερη ευκολία.
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YP20G
Τεχνικές προδιαγραφές Αντλιών Νερού
Σύστημα λίπανσης
Κυβισμός
Μέγιστη ισχύς
Διαστάσεις
Διάμετρος εισόδου αναρρόφησης
Θύρα εκφόρτισης
Μέγιστη χωρητικότητα
Ονομαστική έξοδος

www.yamaha-motor.eu

Πιτσίλισμα
123κ.εκ.
3.0 kW @ 4000 σ.α.λ.
391 χλστ. x 502 χλστ. x 454 χλστ.
50.8 χλστ.
50.8 χλστ.
36.0m³/h
2.23 kW @ 3600 σ.α.λ.
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