
Διεθνώς
αναγνωρισμένη
τεχνολογία
Είτε απολαμβάνετε θαλάσσια σπορ είτε χαλαρώνετε στο

σκάφος σας, επιλέξτε τη μηχανή που θα απογειώσει την

απόδοση του σκάφους σας.

Κάθε μοντέλο της σειράς μας χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη

τεχνολογία θαλάσσης και το προηγμένο σχεδιαστικό ύφος της

Yamaha, καθώς και έξυπνα συστήματα εισαγωγής και

εξαγωγής. Οι άψογες επιδόσεις διασφαλίζονται με τη χρήση

συστημάτων ελέγχου μέσω μικροϋπολογιστή, που

παρακολουθούν με ακρίβεια τη μηχανή, από το μείγμα

καυσίμου και την απόδοση καύσης μέχρι τον

προγραμματισμό συντήρησης.

Επιπλέον, χωρίς κανένα συμβιβασμό από άποψη ισχύος,

απόδοσης ή χρηστικότητας, οι ειδικά σχεδιασμένες

εξωλέμβιες μηχανές προστατεύουν το περιβάλλον με χρήση

πρωτοποριακών τεχνολογιών καθαρής καύσης.

16βάλβιδη, 4κύλινδρη, τετράχρονη

μηχανή 1.832 κ .εκ. με διάταξη εν σειρά

και 2ΕΕΚ

Ζυγίζει μόνο 174 κιλά -  κορυφαία

αναλογία ισχύος/βάρους στην κατηγορία

της

EFI - καθαρή, υψηλή απόδοση και

αξιοπιστία

Επάνω κάλυμμα τελευταίας γενιάς -

κομψό και μικρό

Συμβατότητα με το ψηφιακό σύστημα

δικτύου της Yamaha

Σύστημα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας

ψαρέματος για άνετη πλεύση

Προαιρετικό αντικλεπτικό σύστημα Y-

COP (Yamaha Customer Outboard

Protection)

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης 35 A -

επιπλέον ισχύς κατά την εκκίνηση

Σύστημα PTT μονού εμβόλου και

προαιρετικό σύστημα περιορισμού

γωνίας κλίσης

Σύστημα πλεύσης σε ρηχά νερά για

πλεύση κοντά στα αβαθή

Προπέλα σειράς TALON - απόσβεση
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Διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία
Με την πρωτοποριακή σχεδίαση μικρού βάρους της 130hp μπορείτε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε

πλήρως το σκάφος σας γνωρίζοντας ότι διαθέτετε μία από τις πιο καθαρές και ομαλά αποκρινόμενες μηχανές

στον πλανήτη.

Εκτός από την εντυπωσιακή μηχανολογική σχεδίαση - 16βάλβιδη, 4κύλινδρη, τετράχρονη μηχανή 1,8 λίτρων

με διάταξη εν σειρά και 2ΕΕΚ - διαθέτει επίσης ένα συνδυασμό ηλεκτρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών για

τη δική σας διευκόλυνση, όπως, μεταξύ άλλων: συμβατότητα με το προαιρετικό ψηφιακό σύστημα δικτύου,

σύστημα ρύθμισης κλίσης / ανύψωσης μεγάλου εύρους με προαιρετικό σύστημα περιορισμού γωνίας κλίσης

και τηλεχειριζόμενο σύστημα ασφαλείας Y-COP® (και τα δύο προαιρετικά).

Η απόδοση των δοκιμασμένων συστημάτων EFI και άλλων νέων τεχνολογιών καύσης εξασφαλίζει την

απόλυτη αξιοπιστία αυτής της εξαιρετικής μηχανής της Yamaha.
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16βάλβιδη, 4κύλινδρη,
τετράχρονη μηχανή 1.832 κ.εκ.
με διάταξη εν σειρά και 2ΕΕΚ

Με τον πρωτοποριακό σχεδιασμό των

βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής και τους

δύο εκκεντροφόρους ανεξάρτητης κίνησης,

η απόδοση τόσο της εισαγωγής όσο και της

εξαγωγής της 130hp βελτιώνεται θεαματικά,

καθώς βελτιστοποιείται η κατανάλωση

καυσίμου κατά την καύση. Το σύστημα

ανάφλεξης TCI εξασφαλίζει εύκολη

εκκίνηση, συνεπή απόδοση, μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής των μπουζί και απόλυτη

αξιοπιστία.

Σχεδίαση μικρού βάρους και
διαστάσεων - ιδανική για
αντικατάσταση μηχανών
άλλης τεχνολογίας

Η ευέλικτη 130hp έχει την καλύτερη

αναλογία ισχύος/βάρους στην κατηγορία

της. Επομένως, αποτελεί ιδανική επιλογή

για πολλές δραστηριότητες και παρέχει

συναρπαστικές δυνατότητες για

αντικατάσταση μηχανών άλλης τεχνολογίας.

Οι εκπληκτικές, πανίσχυρες επιδόσεις και

η ομαλή απόδοση μιας τετράχρονης

μηχανής δίνουν νέα πνοή σε παλαιότερα

σκάφη διαφόρων τύπων και μεγεθών.

Προαιρετικό αντικλεπτικό
σύστημα Y-COP (Yamaha
Customer Outboard Protection)

Το προαιρετικό σύστημα immobiliser Y-COP

είναι απλό, εύχρηστο και αποτελεσματικό:

ένα απλό τηλεχειριστήριο κλειδώνει και

ξεκλειδώνει τη μηχανή με το πάτημα ενός

κουμπιού. Έτσι, κανείς δεν θα "δανειστεί" την

εξωλέμβιά σας για βόλτες χωρίς να το ξέρετε

και θα νιώθετε πιο σίγουροι όταν αφήνετε το

σκάφος σας χωρίς επίβλεψη.

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης
35 A

Το ειδικό σύστημα γεννήτριας υψηλής

απόδοσης που περιλαμβάνεται στον

βασικό εξοπλισμό της 130hp εξασφαλίζει

άφθονη ισχύ για την εκκίνηση της μηχανής,

ακόμα και μετά από μεγάλες χρονικές

περιόδους λειτουργίας σε χαμηλές σ.α.λ. ή

όταν χρησιμοποιείτε πολλά αξεσουάρ.

Ιδανική όταν ψαρεύετε τη νύχτα ή όταν

περνάτε μια χαλαρή μέρα στο ποτάμι.

Όλοι οι κινητήρες με EFI
μπορούν να συνδεθούν μέσω
του συστήματος δικτύου της
Yamaha σε μια μεγάλη γκάμα
ψηφιακών οργάνων, τα οποία
σάς βοηθούν να εξασφαλίζετε
την καλύτερη δυνατή απόδοση
του κινητήρα. Το στροφόμετρο
πολλαπλών λειτουργιών
παρέχει ενδείξεις για στροφές,
ώρες λειτουργίας κινητήρα,
γωνία διαγωγής, πίεση λαδιού
και προειδοποιητικές λυχνίες.
Το συνδυασμένο όργανο
μέτρησης ταχύτητας/
διαχείρισης καυσίμου
παρουσιάζει την ταχύτητα, τη
στάθμη του ρεζερβουάρ
καυσίμου και δεδομένα
εξοικονόμησης καυσίμου.

Ένα ξεκούραστο και αξιόπιστο σύστημα

που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της

130hp. Απλώς ρυθμίζετε και διατηρείτε μια

χαμηλή ταχύτητα (μεταξύ 600 και 1000

σ.α.λ.) σε βήματα των 50 σ.α.λ. πατώντας

ένα κουμπί στο στροφόμετρο. Όταν

Ψηφιακά όργανα δικτύου
(προαιρετικά)

Όλοι οι κινητήρες με EFI μπορούν να

συνδεθούν μέσω του συστήματος δικτύου της

Yamaha σε μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών

οργάνων, τα οποία σάς βοηθούν να

εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση

του κινητήρα. Το στροφόμετρο πολλαπλών

λειτουργιών παρέχει ενδείξεις για στροφές,

ώρες λειτουργίας κινητήρα, γωνία διαγωγής,

πίεση λαδιού και προειδοποιητικές λυχνίες.

Το συνδυασμένο όργανο μέτρησης ταχύτητας/

διαχείρισης καυσίμου παρουσιάζει την

ταχύτητα, τη στάθμη του ρεζερβουάρ

καυσίμου και δεδομένα εξοικονόμησης

καυσίμου.
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γυρίσετε ξανά το γκάζι, γίνεται αυτόματη

επαναφορά αυτού του προηγμένου

συστήματος.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος
Κυβισμός 1832 cm³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 4/In-line, 16-valve, DOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή 81.0 mm x 88.9 mm
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 95.6 / 6,300 rpm
Εύρος μέγιστων στροφών 5,300 - 6,300 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System EFI
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική με Prime Start™
Σχέση μετάδοσης 2.15 (28:13)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη L516X643mm
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου -
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 3.2litres
Βάρος χωρίς την προπέλα 174kg - 178kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Χειριστήριο

Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης
Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και
ανύψωσης

Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος 12V -35Awith recti er/regulator
Engine immobilizer YCOP optional
Propeller Προαιρετικό
Variable Trolling RPM With DN Gauges
Shift Dampener System (SDS) Επιλογή

Σχόλια
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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