
Technologie, které
důvěřuje celý svět
Ať už milujete adrenalinové vodní sporty nebo třeba

relaxaci ve člunu, zvolte si motor, který vám umožní užít si

čas strávený na vodě co nejlépe.

Všechny motory v naší řadě využívají nejnovější

technologie lodních motorů, uspořádání motorů

a promyšlené systémy sání a výfuku od společnosti

Yamaha. Vývoj čtyřtaktních motorů byl tak úspěšný proto,

že jsme se nikdy nesnažili upravit běžný automobilový

motor, ale konstruovali jsme speciální lodní motory od

samotného počátku úplně sami.

Pokročilá konstrukce našich motorů a nová technologie

čištění výfukových plynů také pomáhají chránit životní

prostředí bez omezení výkonu nebo využití motorů.

Větš í účinnost spalování a nižší emise

Třípolohový systém uskladnění bez

úniku oleje

Plnohodnotná páka řazení pro snadnou

volbu převodového stupně

Převod F-N (vpřed-neutrál) pro snadné

ovládání

Díky řízení v rozsahu 360º je

manévrování opravdovým potěšením

Velké a pohodlné držadlo pro přenášení

Praktická vestavěná palivová nádrž

s průhledem

Silná ovládací páka se snadno otočnou

rukojetí plynu

Nastavení tuhosti řízení pro bezpečné

manévrování

Praktické kontrolní okénko pro

kontrolu hladiny oleje

Systém zapalování TCI pro spolehlivý

provoz
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Nový vzhled a nová účinnost
spalování

Pod novou, důmyslně tvarovanou oblou

kapotáží s třemi možnými polohami pro

skladování (lze postavit na obě boční

strany nebo na přední stranu) se ukrývá

mnoho vylepšení, díky kterým je motor

F2.5 ještě efektivnější. A díky vyšší

účinnosti spalování je tento pozoruhodný

motor tišší, úspornější a produkuje méně

emisí výfukových plynů.

Praktické a uživatelsky
přívětivé ovládací prvky pro
řazení a plyn

Plnohodnotnou páku řazení obvykle

najdete u větších motorů, možnost velmi

snadno a přesně zařadit převodový stupeň

je ale opravdovou výhodou i u motoru F2.5.

Praktické umístění všech důležitých

ovládacích prvků v kombinaci se snadným

a přesným řízením v rozsahu 360º vám do

rukou dává dokonalou kontrolu.

Řízení v rozsahu 360º pro
okamžité změny směru

Jakmile poprvé vezmete motor F2.5 na vodu,

brzy oceníte jeho ovladatelnost. Řízení

v plném rozsahu 360º zajišťuje vynikající

manévrovatelnost a vždy je k dispozici plný

záběr při jízdě vzad, aniž byste museli řadit.

Nové, větší zadní držadlo pro přenášení je

navíc velmi praktické k řízení jízdy vzad.

Integrovaná palivová nádrž
s průhledem

Pokud se chystáte vyrazit na výlet, je

příjemné vědět, že budete mít dost místa

pro veškeré potřebné vybavení. Proto má

motor F2.5 vestavěnou palivovou nádrž

a nepotřebuje samostatnou nádrž na

podlaze člunu, která zabírá místo.

A kromě toho je nová nádrž vybavena

speciálním průhledovým okénkem, díky

kterému máte možnost kdykoli

zkontrolovat, kolik paliva vám zbývá.

Silná ovládací páka s pohodlnou
otočnou rukojetí plynu

Moderní ovládací páka motoru F2.5

opatřená velkou a pohodlnou otočnou

rukojetí plynu umožňuje snadné ovládání

motoru, přičemž boční páčka řazení se

používá rovněž velmi pohodlně. Výsledkem

je vynikající ovladatelnost

a manévrovatelnost. V konstrukci je

integrován vypínač a kabel škrticí klapky.

Praktické nastavení polohy řízení

Díky mnoha uživatelsky přívětivým prvkům

ovládání a praktickému nastavení tuhosti

plynu a řízení pomocí jediné páky pro vás

bude ovládání motoru F2.5 neuvěřitelně

jednoduché. Možnost jednoduchého

nastavení řízení a plynu za jízdy zajišťuje

dobrou stabilitu a ovladatelnost i při vyšších

rychlostech.

F2.5B

www.yamaha-marine.eu



Engine

Typ motoru 4taktní
Zdvihový objem 72 cm³
Počet válců/Kon gurace 1, OHV
Vrtání x zdvih 54.0 x 31.5
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu 1.8 / 5,500 ot/min
Provozní rozsah plného plynu 5,250 - 5,750 rpm
Systém mazání rozstřik
Fuel Induction System 1 karb.
Ignition / advance system TCI
Systém startování Manuální
Převodový poměr 2.08 (27:13)

Dimensions

Doporučená výška lodní příčky S433L:560mm
Hmotnost s pohonem F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
Objem olejové vany 0.35litry

Additional Features

Control Páka
Metoda Trim & Tilt Manuální
Cívka / alternátor osvětlení -
Propeller Included

Poznámka
údaje o kW jsou měřeny na hřídeli šroubu podle
standardu ICOMIA 28
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Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího

upozornění. Fotogra e mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotogra í není

zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte

místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky

a bezpečnostní vybavení.
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