130hp

Teknik som världen
litar på
Oavsett om du gillar att utöva vattensporter eller bara
föredrar att koppla av i din båt - välj den motor som
hjälper dig att få ut det mesta av din tid på sjön.
Varje modell i vår serie utnyttjar de allra senaste Yamaha
marinteknologierna och motorkonstruktionerna, såsom
innovativa insugs- och avgassystem. E ektiva prestanda
säkerställs av ett system med mikrodatorstyrda
kontroller som exakt övervakar motorn – från
bränsleblandning till förbränningse ektivitet och
underhållsintervall.
Utan att göra avkall på kraft, prestanda eller
tillförlitlighet bidrar våra specialkonstruerade
marinmotorer till att bevara miljön genom att använda
innovativa rena förbränningstekniker.

1832cc 16-storventils rak 4-cyl
fyrtaktsmotor med dubbla
överliggande kamaxlar
Väger bara 174 kg – klassledande vikt/e ekt förhållande
EFI – ren, e ektiv prestanda och
tillförlitlighet
Senaste generationens toppkåpa –
slank och kompakt
Kompatibel med Yamahas digitala
nätverkssystem
Variabel trollingvarvtalsreglering – för
avspänd båtkörning
Yamahas startspärrsystem (Y-COP)
som tillval
35 A höge ekts växelströmsgenerator
- extra starte ekt
Power Trim & Tilt med en cylinder och
Tilt Angle Limiter (tillval)
Grundvattendrivsystem för strandnära
körning
TALON Series propeller - dämpar buller
och vibrationer

130hp
Teknik som världen litar på
Den innovativa, lätta konstruktionen hos 130hp låter dig koppla av och till fullo njuta av din båt –
driven av en av de renaste och smidigaste motorerna i världen.
Det är inte bara konstruktionen som imponerar – 1,8 liters, 16 storventils raka 4-cyl fyrtaktsmotor
med dubbla överliggande kamaxlar – den är också full av elektriska/tekniska nesser som gör livet
lättare: kompatibel med vårt digitala nätverkssystem (tillval), Y-COP® fjärrsäkerhet (tillval) och
Power Trim & Tilt med brett arbetsområde och tiltbegränsningssystem (tillval), för att nämna några.
E ektiviteten för våra väl beprövade EFI-system och andra nya förbränningstekniker borgar för den
absoluta tillförlitligheten hos denna utmärkta Yamaha-motor.
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130hp

1832cc 16-storventils rak 4cylindrig fyrtaktsmotor med
dubbla överliggande kamaxlar

Kompakt, lätt design - idealiskt
för motorbyte

Med den innovativa insugs- och

/viktförhållande i sin klass, vilket gör den

avgasventilskonstruktionen – och dubbla

till det perfekta valet för många olika

kamaxlar med individuell drivning – ökar

aktiviteter och ger goda möjligheter till

130hp:s e ektivitet för insug och avgas

motorbyte. Den häpnadsväckande,

dramatiskt, vilket optimerar

kraftfulla prestandan och jämna

bränsleanvändningen vid förbränning. TCI-

fyrtaktse ektiviteten ger nytt liv åt

tändningssystemet ger enkel start,

gamla båtar av olika modeller och

konsekvent gång, längre liv för

storlekar.

Den mångsidiga 130hp har bäst e ekt-

Yamahas startspärrsystem (YCOP) som tillval
Startspärrsystemet (tillval) är enkelt, lätt
att använda och e ektivt. Med en snygg,
enkel fjärrkontroll kan du låsa och låsa upp
motorns tändsystem med ett knapptryck.
Detta hindrar obehöriga från att starta
motorn och gör att du kan slappna av när du
måste lämna båten utan uppsikt.

tändstiften – och fullständig
tillförlitlighet.

35 A höge ekts
växelströmsgenerator
Ett speciellt generatorsystem med hög
ute ekt är monterat som standard på
130hp för att se till att det nns
ordentligt med ström för start av motorn
– även efter lång tid på låga varvtal eller
när era tillbehör används. Betryggande
när du är ute och skar - nattetid - eller
planerar en lång lat dag på oden.

Alla våra EFI-motorer kan via
Yamahas eget nätverkssystem
länkas till ett brett urval av
digitala instrument - för att
hjälpa dig att få ut det bästa ur
din motor. En
multifunktionsvarvräknare
visar varvtal per minut,
motortimmar, trimvinkel,
oljetryck och varningslampor.
Det kombinerade fart- &
bränsleförbrukningsinstrumentet
visar fart, tanknivå och
ekonomidata.
Ett mycket avkopplande och pålitligt
system som är standard på 130hp. Ställ
enkelt in lågfartsvarvtalet (mellan 600
och 1 000) i steg om 50 varv/min med en
knapp på varvräknaren. Det avancerade
systemet återställs automatiskt när
gasreglaget yttas igen.
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Digitala nätverksinstrument
(tillval)
Alla våra EFI-motorer kan via Yamahas eget
nätverkssystem länkas till ett brett urval av
digitala instrument - för att hjälpa dig att
få ut det bästa ur din motor. En
multifunktionsvarvräknare visar varvtal per
minut, motortimmar, trimvinkel, oljetryck
och varningslampor. Det kombinerade fart& bränsleförbrukningsinstrumentet visar
fart, tanknivå och ekonomidata.

130hp
Motor
Motortyp
Slagvolym
Antal cylindrar/kon guration
Borrning och slag
Propelleraxele ekt vid mellanhöga varvtal
Fullgasområde
Smörjningssystem
Bränslesystem
Tändning / advance system
Startsystem
Utväxling

4-takts
1832 cm³
4/In-line, 16-valve, DOHC
81.0 mm x 88.9 mm
95.6 / 6,300 rpm
5,300 - 6,300 rpm
Våtsump
EFI
TCI
Elektrisk med Prime Start™
2.15 (2813)

Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd
Vikt med propeller
Bränsletanksvolym
Oljetrågsvolym

L516X643mm
F130AETL: 174.0kg,F130AETX: 178.0kg
3.2litres

Extra funktioner
Styrenhet
Trim & tilt metod
Tändspole/generator
Startspärr
Propeller
Variabelt trolling varvtal
Växel dämpningssystem (SDS)
Anmärkning
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Fjärrmanövrering
Power Trim & Tilt
12V -35Awith recti er/regulator
YCOP optional
Finns som tillval
With DN Gauges
Tillval
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft

130hp
All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras
utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller
underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala
föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad personlig ytanordning och säkerhetsutrustning till
sjöss.
All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior
notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance
in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.
Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal otation device
and safety equipment when boating.
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