
Διεθνώς
αναγνωρισμένη
τεχνολογία
Είτε απολαμβάνετε τα θαλάσσια σπορ είτε χαλαρώνετε στο

σκάφος σας, επιλέξτε τη μηχανή που θα απογειώσει την

απόδοση του σκάφους σας.

Σε κάθε μηχανή αυτής της σειράς χρησιμοποιούνται οι

τελευταίες τεχνολογίες θαλάσσης, διατάξεις μηχανών και τα

πιο έξυπνα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής της Yamaha

- και η ανάπτυξη των 4χρονων κινητήρων μας ήταν τόσο

επιτυχής γιατί, αντί απλώς να προσαρμόσουμε

συνηθισμένους κινητήρες αυτοκινήτων για χρήση στο νερό,

σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε από το μηδέν τους 4χρονους

κινητήρες μας με προδιαγραφές θαλάσσης.

Η εξωλέμβια 15hp είναι διαθέσιμη με ηλεκτρική ή χειροκίνητη

εκκίνηση, χειριστήριο ή λαγουδέρα, κοντό και μακρύ άξονα

και ηλεκτρική ανύψωση.

Ενιαίο, σταθερό επάνω κάλυμμα

Σύστημα PrimeStart™ για εύκολη

εκκίνηση

Χειροκίνητη και ηλεκτρική εκκίνηση

Προαιρετικό σύστημα ρύθμισης

ανύψωσης

Βέλτιστη αναλογία ισχύος/βάρους

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

τοποθετημένος στο εμπρός μέρος για

εύκολο έλεγχο

Κορδονιέρα για εύκολη εκκίνηση

Πρακτικές κατακόρυφες και οριζόντιες

θέσεις αποθήκευσης

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης

Σύστημα πλεύσης σε ρηχά νερά για

πλεύση κοντά στα αβαθή

Δυνατή απόδοση και οικονομία χάρη

στην εξαιρετική αναλογία ισχύος/βάρους

Σύστημα έκπλυσης με φρέσκο νερό
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Διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία
Εάν αναζητάτε τον απόλυτο συνδυασμό εύκολου χειρισμού και εξαιρετικής δυνατότητας ελέγχου, η αξιόπιστη

15hp είναι σίγουρα αυτό που χρειάζεστε.

Αυτή η ευέλικτη, δικύλινδρη, τετράχρονη μηχανή συνδυάζει τη μεγάλη ισχύ με την άμεση απόκριση και

προσφέρει πάντα ομαλή απόδοση κατά τις διαδρομές σας. Η εξαιρετική οικονομία στα καύσιμα σημαίνει

επίσης λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς οι εκπομπές καυσαερίων περιορίζονται στο ελάχιστο.

Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε τα πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα που μόνο μια εξωλέμβια μηχανή

Yamaha μπορεί να προσφέρει. Πλεονεκτήματα όπως η ηλεκτρονική ανάφλεξη, το ειδικό σύστημα εύκολης

εκκίνησης, η υδρόψυκτη αντλία καυσίμου και ο μεγάλος σιγαστήρας, που συνήθως συναντάμε στις

μεγαλύτερες μηχανές. Είναι η άριστη επιλογή τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για αναψυχή.
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Τριβή τιμονιού

Θα διαπιστώσετε ότι η 15hp προσφέρει

μεγάλη ευκολία ελέγχου και άνετη οδήγηση

χάρη στην πληθώρα χαρακτηριστικών της,

από το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων που

βρίσκεται στο εμπρός μέρος και τη

δυνατότητα ρύθμισης της τριβής του τιμονιού

με έναν μόνο μοχλό έως την κορδονιέρα

που εξασφαλίζει εύκολη εκκίνηση. Η

ενσωματωμένη λαβή στο στήριγμα του

τιμονιού και οι βάσεις στήριξης στο πίσω

μέρος παρέχουν ευκολία χειρισμού και

φορητότητα.

PrimeStart™

Εκκινήστε την εξωλέμβια μηχανή σας τόσο

εύκολα όσο και το αυτοκίνητό σας, ακόμη

και σε συνθήκες ψυχρής εκκίνησης. Το

αποκλειστικό σύστημα PrimeStart™ της

Yamaha διασφαλίζει ότι η μηχανή σας θα

εκκινείται κάθε φορά που επιλέγετε

ηλεκτρική ή χειροκίνητη εκκίνηση.

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης

Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Η γεννήτρια

υψηλής απόδοσης διασφαλίζει ότι θα υπάρχει

πάντα διαθέσιμη ισχύς για εκκίνηση της

μηχανής, ακόμα και μετά από παρατεταμένες

περιόδους εκτός λειτουργίας ή όταν τη

λειτουργείτε σε χαμηλές στροφές και

χρησιμοποιείτε πολλά αξεσουάρ.

Σύστημα πλεύσης σε ρηχά
νερά

Πλεύστε προς την ακτή με αυτοπεποίθηση,

χάρη στο σύστημα πλεύσης σε ρηχά νερά

της Yamaha. Προστατεύει την προπέλα

σας, είτε πλέετε στα θολά νερά μιας λίμνης

είτε στα καθαρά αβαθή της θάλασσας, ώστε

να μπορείτε να προσεγγίζετε όσο

χρειάζεται τον προορισμό σας.

Προστασία από εκκίνηση με
ταχύτητα

Με τόση ισχύ, μια λανθασμένη εκκίνηση

μπορεί να αποβεί δυσάρεστη εμπειρία.

Αλλά με το σύστημα προστασίας από

"εκκίνηση με ταχύτητα" της Yamaha, δεν

χρειάζεται να ανησυχείτε. Στα μοντέλα με

χειροκίνητη εκκίνηση, όταν η ταχύτητα δεν

είναι στη θέση "κράτει", το σύστημα

εκκίνησης κλειδώνεται. Στις εκδόσεις με

ηλεκτρική εκκίνηση, η τροφοδοσία

ρεύματος στο μοτέρ εκκίνησης

απομονώνεται μέχρι να επιλεγεί η θέση

"κράτει".

Σύστημα έκπλυσης με φρέσκο
νερό

Ένας σύνδεσμος που τοποθετείται στο

εμπρός μέρος για εύκολη σύνδεση, σας

επιτρέπει να ξεπλένετε το αλάτι και τους

ρύπους από τους αγωγούς της μηχανής,

χωρίς να χρειάζεται να την βάλετε σε

λειτουργία: απλώς συνδέστε ένα λάστιχο και

είστε έτοιμοι. Ένας πολύ αποτελεσματικός

τρόπος να περιορίσετε τη διάβρωση και να

παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της εξωλέμβιας

μηχανής σας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος
Κυβισμός 362 cm³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 2/In-line, SOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή 63.0 mm x 58.1 mm
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 11.0 / 5,500 rpm
Εύρος μέγιστων στροφών 5,000 - 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System 1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Electric (E, EH, EP), Manual (MH) with prime start™
Σχέση μετάδοσης 2.08 (27:13)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη S438L:565mm

Βάρος με την προπέλα
F15CMHS: 51.0kg,F15CMHL: 53.0kg,F15CES:
52.0kg,F15CEL: 54.0kg,F15CEHL: 56.0kg,F15CEPL:
60.0kg

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου separate, 25litres
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 1.8litres

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Tiller handle (MH, EH), Remote control (E, EP)
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης Power Tilt (EP), Manual (MH, EH, E)
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος 12V -10Awith recti er/regulator**
Propeller Included

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 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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