
Teknologi, verden har
tillid til
Uanset om du nyder spændingen ved vandsport eller

bare slapper af på din båd, bør du vælge den motor, der

hjælper dig med at få mere ud af din tid på vandet.

Hver motor i vores serie bruger Yamahas nyeste

marineteknologi, motorteknologi og geniale

indsugnings- og udstødningssystemer – og vores 4-

taktsudvikling har været så succesrig, fordi vi designer og

bygger vores 4-taktsmotorer med marinespeci kationer

fra bunden i stedet for blot at tilpasse almindelige

motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med e ekt, ydeevne eller

anvendelighed bidrager vores specialudviklede motorer

ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende

ren forbrændingsteknologi.

Højere forbrændingse ektivitet og

lavere emission

3-trins lækagefri oliesump

Gearstang i fuld størrelse gør det

nemt at vælge gear

Fremgear og frigear til nem styring

360° styring gør manøvrering til en

sand fornøjelse

Stort og behageligt bærehåndtag

bagpå

Integreret, gennemsigtig

brændstoftank med henblik på

bekvemmelighed

Stærkt styrehåndtag med nemt

gashåndtag med drejegreb

Styrefriktionsregulering for øget

manøvredygtighed

Praktisk skueglas til kontrol af

oliestanden

TCI-tændingssystem for pålidelig
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Nyt design – og ny
forbrændingse ektivitet

Under den smarte nye bundkåbe, som

også giver opbevaringsmuligheder i tre

positioner (stil den på en af siderne eller

på forsiden),  nder du et væld af

motorforbedringer, som gør F2.5 mere

e ektiv. Derved gør den forbedrede

forbrændingse ektivitet denne motor

mere stille og mere økonomisk – og der er

mindre udstødningsemission.

Praktiske og brugervenlige
betjeningsanordninger til
gearskift og gas

Du  nder normalt kun en gearstang i fuld

størrelse på større motorer, men

muligheden for at kunne skifte gear så

nemt og præcist er et stort plus for F2.5.

Den praktiske placering af alle de

vigtigste betjeningsanordninger samt det

lette og præcise 360º styresystem giver

dig ultimativ kontrol lige ved hånden.

360º styring til øjeblikkelige
retningsskift

Første gang du tager F2.5 på vandet, vil du

hurtigt forstå, hvor  eksibel den er. Den

fulde 360º styring giver fremragende

manøvrering, og samtidig er fuld bakkraft

altid tilgængelig, uden at du behøver at

skifte gear. Derudover er det nye større

bærehåndtag bagpå utrolig praktisk til

styring, når der bakkes.

Indbygget, gennemsigtig
brændstoftank

Når du planlægger en tur, er det godt at

vide, at du har plads til alt det nødvendige

udstyr. F2.5 har en indbygget

brændstoftank, så du har mere plads inde i

båden, og ikke har behov for en separat

motor på gulvet. Oveni det har den nye

tank et gennemsigtigt design, som gør

det nemt for dig at kontrollere

brændstofniveauet når som helst.

Stærkt styrehåndtag med
komfortabelt gashåndtag med
drejegreb

Styrehåndtaget på den nyeste F2.5 er

udstyret med et stort og komfortabelt

gashåndtag, der kan drejes på, og som gør

det nemt at styre motoren. Gearvælgeren

på siden er også særdeles brugervenlig.

Resultatet er ypperlig håndtering og

manøvredygtighed. Afbryderknappen og

gaskablet er integreret.

Praktisk styrefriktionsregulering

Du vil opleve, at F2.5 er utrolig nem at

styre, takket være dens mange

brugervenlige kontrolfunktioner, men den

har også praktiske betjeningsanordninger til

regulering af styrefriktion og gas. Grebene

gør det let at regulere styring og gas, når du

er på vandet, og giver dig en høj grad af

stabilitet og kontrol, selv ved høje

hastigheder.
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Motor

Motortype 4-takts
Slagvolumen 72 cm³
Antal cylindere/kon guration 1, OHV
Boring x slaglængde 54.0 mm x 31.5 mm
Skrueaksele ekt i mellemområde 1.8 kW / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftsområde 5,250 - 5,750 rpm
Smøresystem Stænk
Benzin indsprøjtningsystem 1 karb.
Ignition / advance system TCI
Startersystem Manuel
Gearudveksling 2.08 (27:13)

Dimensioner

Anbefalet hækbjælkehøjde S433L:560mm
Vægt med skrue F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
Tankkapacitet 0.9liter(Built-in fuel tank)
Bundkarskapacitet 0.35liter

Yderligere egenskaber

Styreenhed Styrepind/håndtag
Trim & Tilt metode Manuel
Lysspole/generator -
Propeller Included

Bemærkning
E ekten er målt på propel akslen jvf ICOMIA 28
standard
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Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af

billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale

søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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