
Technologie waar de
wereld op vertrouwt
Of u nu geniet van de opwinding van de watersport of

liever heerlijk ontspant op uw boot, kies de motor die u

helpt om meer uit uw tijd op het water te halen.

Iedere motor in ons assortiment maakt gebruik van de

allernieuwste Yamaha buitenboordmotortechnologie,

motorconstructies en ingenieuze inlaat- en

uitlaatsystemen. De viertakt buitenboordmotoren van

Yamaha zijn zo succesvol omdat we in plaats van

bestaande motoren aan te passen, volledig nieuwe

viertaktmotoren speciaal voor gebruik op het water

ontwikkelen.

Bovendien dragen onze speciaal ontworpen

buitenboordmotoren bij aan het behoud van het milieu

dankzij de toepassing van grensverleggende schone

verbrandingstechnologieën, zonder daarbij concessies

te doen aan vermogen, prestaties of betrouwbaarheid.

Meer verbrandingsrendement en

lagere uitstoot

Olielekvrij opbergsysteem met 3

standen

Stuurhendel met schakeling

Praktische F-N (Vooruit – Neutraal)

versnelling

De 360º besturing maakt

manoeuvreren heel gemakkelijk

Grote en comfortabele draaggreep

aan de achterkant

Geïntegreerde transparante

brandstoftank voor meer gemak

Robuuste stuurhendel met handige

draaigasgreep

Verstelbare stuurfrictie voor

verbeterd manoeuvreren

Praktische inspectie-opening voor

controle van het oliepeil

TCI-ontsteking voor betrouwbare

prestaties

Automatisch decompressiesysteem

voor gemakkelijk starten
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Technologie waar de wereld op
vertrouwt
Zelfs de kortste boottochtjes kunnen een fantastisch avontuur worden met de opmerkelijk

compacte 2.5pk. Dus trek eropuit en geniet.

Deze populaire draagbare buitenboordmotor met zijn stijlvolle vormgeving is schoon en stil, en biedt

tal van gebruiksvriendelijke mogelijkheden. Hij zit boordevol baanbrekende Yamaha-technologie en

heeft alles in zich om veel vermogen, uitstekende vaareigenschappen en een goede wendbaarheid

te bieden. Daarnaast is het ook de ideale hulpmotor voor zeiljachtbezitters.

Een keur aan praktische opbergposities, een handige transparante brandstoftank, eenvoudige en

intuïtieve bedieningsfuncties (allemaal binnen handbereik) en de grote, comfortabele draaggreep,

maken deze viertakt buitenboordmotor de slimste keus die er is.
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Nieuw uiterlijk en verbeterd
verbrandingsrendement

Verborgen onder de slimme, nieuwe ronde

motorkap, met de opbergmogelijkheid

met drie standen (die aan de zij- of

voorkant kan worden geplaatst) ziet u dat

de motor op veel punten is verbeterd om

de 2.5hp nog e ciënter te maken. Dankzij

het verbeterde verbrandingsrendement is

deze opmerkelijke motor stiller en zuiniger

- en is de uitlaatgasemissie geringer.

Handige, gebruiksvriendelijke
schakeling en gasbediening

Meestal zijn alleen grotere motoren

voorzien van een grote schakelhendel,

maar zo snel en nauwkeurig kunnen

schakelen, is echt een voordeel van de

2.5hp. In feite hebt u met de handige

positionering van alle belangrijke

bedieningselementen, samen met het

gemak en de precisie van de 360º

besturing, alles volledig onder controle.

360º besturing voor optimale
wendbaarheid

De eerste keer al dat u de 2.5hp meeneemt

op het water, zult u al snel merken hoe

wendbaar hij is. Dankzij de volledige 360º

besturing is manoeuvreren bijzonder

eenvoudig. Dat betekent dat u zonder te

schakelen altijd met maximale stuwkracht

achteruit kunt varen. Bovendien is de

nieuwe, grotere draaggreep aan de

achterkant erg handig bij het achteruit

varen.

Ingebouwde transparante
brandstoftank

Wanneer u een tocht wilt maken, is het

handig om te weten hoe veel ruimte er

voor al uw spullen is. Om u meer ruimte te

bieden in de boot, heeft de 2.5hp een

ingebouwde brandstoftank, zodat er geen

aparte tank in de vloer meer nodig is. De

nieuwe tank is bovendien speciaal

transparant ontworpen, zodat u het

brandstofpeil altijd gemakkelijk kun

controleren.

Robuuste stuurhendel met
comfortabele draaigasgreep

De stuurhendel van de nieuwste 2.5hp,

met een nieuwe, grote en comfortabele

draaigasgreep, biedt u optimale controle

over de motor, terwijl de zijdelings

gemonteerde schakelhendel eenvoudig te

bedienen is. Hierdoor kunt u uw boot

gemakkelijk en nauwkeurig besturen. De

manoverboord-schakelaar en gaskabel zijn

geïntegreerd in het ontwerp.

Eenvoudige afstelling van de
stuurfrictie

De 2.5hp is uiterst eenvoudig te bedienen

dankzij de vele handige bedieningsfuncties.

De stuurfrictie en gasgreep zijn ook zeer

gebruiksvriendelijk. Beide kunnen

gemakkelijk worden versteld tijdens het

varen, zodat u ook bij hogere snelheden een

voortre elijke stabiliteit en controle hebt.
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Motor

Motortype 4-takt
Cilinderinhoud 72 cm³
Aantal cilinders en con guratie 1, OHV
Boring x slag 54.0 mm x 31.5 mm
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik 1.8 / 5,500 rpm
Max. toerental bij volgas 5,250 - 5,750 rpm
Smeersysteem Spatsmering
Fuel Induction System 1 carburateur
Ontstekingsysteem TCI
Startsysteem Handmatig
Overbrengingsverhouding 2.08 (27:13)

Afmetingen

Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra
lang / L = lang / S = kort

S433L:560mm

Inhoud brandstoftank 0.9litres(Built-in fuel tank)
Inhoud oliecarter 0.35litres
Gewicht 17kg - 18kg

Extra functies

Besturing Stuurhendel
Trim- en tiltsysteem Handmatig
Dynamo / vermogen -
Propeller Inclusief

Opmerking
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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