F2.5B

Teknologi som verden
stoler på
Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved
sketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du
velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel
når du bruker båten.
Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte
tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke
e ekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide.
Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke
bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.
Yamahas båtmotorer er spesialkonstruert slik at de
forurenser minst mulig, uten at det går ut over krefter,
ytelse og holdbarhet, takket være avanserte
lavutslippsteknologier.
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Bedre forbrenningse ektivitet og
lavere utslipp
Motoren kan lagres i tre forskjellige
stillinger uten fare for oljesøl.
Girspak i full størrelse for enkelt
girskift
God kontroll med F-N-girposisjoner
(forover – nøytral)
360-graders styring for enkel
manøvrering
Stort og komfortabelt bærehåndtak
bak
Praktisk integrert gjennomsiktig
drivsto tank
Solid styrekult med enkel vrigass
Regulering av styrefriksjon gir større
sikkerhet og manøvrerbarhet.
Praktisk inspeksjonsvindu for sjekk av
oljenivå
TCI-tenningssystem for pålitelig drift

F2.5B
Nytt utseende – og ny
forbrenningse ektivitet

Praktisk og brukervennlig girog gasskontroll

360-graders styring for
umiddelbare endringer i retning

F2.5 er mer e ektiv med en rekke

En girspak i full størrelse nnes normalt

Første gang du starter F2.5, vil du fort sette

motorforbedringer under det nye smarte,

bare på større motorer, men muligheten

pris på hvor smidig den er. Den 360-graders

runde dekselet. Den kan også oppbevares

til å koble inn giret så enkelt og med så

styringen gir uovertru en manøvrering, og

i tre posisjoner, og den kan stå på enten

høy presisjon er et virkelig pluss for F2.5.

full revers er alltid tilgjengelig uten å måtte

siden eller fronten. På sin side gjør den

Den praktiske plasseringen til alle

skifte gir. I tillegg er det nye, større

forbedrede forbrenningse ektiviteten

hovedkontrollene, kombinert med

bærehåndtaket bak svært praktisk for

denne bemerkelsesverdige motoren mer

brukervennligheten og presisjonen til det

styring i revers.

stillegående og mer økonomisk – med

360-graders styringssystemet, gir deg full

lavere eksosutslipp.

kontroll ved ngertuppene.

Innebygget gjennomsiktig
bensintank

Solid styrekult med
komfortabel vrigass

Praktisk regulering av
styrefriksjon

Når du planlegger en tur, er det nt å vite

Styrekulten til nyeste F2.5, som har en ny

F2.5 er utrolig enkel å betjene takket være

at du har plass til alt nødvendig utstyr. Du

stor og komfortabel vrigass, gjør motoren

de mange brukervennlige styrefunksjonene,

får mer plass i båten, siden F2.5 har

enkel å styre. Den sidemonterte

men den har også praktiske kontroller for

innebygd bensintank, noe som eliminerer

girvelgeren er også veldig praktisk i bruk.

styrefriksjon og gassjustering. Dette gjør at

behovet for en ekstra tank på dørken. Den

Resultatet er fantastisk håndtering og

det er enkelt å justere hvor tung motoren

gjennomsiktige designen til den nye

manøvrering. Dødmannsbryteren og

skal være å styre når du er ute på vannet og

tanken gjør det enkelt å ha kontroll på

gasskabelen er integrert i designen.

gir god kontroll selv i høye hastigheter.

drivsto nivået til enhver tid.
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F2.5B
Motor
Motortype
Slagvolum
Antall sylindere/kon gurasjon
Boring x slag
Propellaksele ekt
Driftsområde ved full gasspådrag
Smøresystem
Bensininnsprøytningssystem
Ignition / advance system
Startsystem
Girutvekslingsforhold

Firetakt
72 cm³
1, OHV
54.0 mm x 31.5 mm
1.8 / 5,500 rpm
5,250 - 5,750 rpm
Plaskesmøring
1 forg.
TCI
Manuelt
2.08 (27:13)

Dimensjoner
Anbefalt høyde på båtens akterspeil
Vekt med propell
Tankvolum
Oljemengde

S433 mm L:560mm
F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
0.9liter(Built-in fuel tank)
0.35Liter

Ytterligere funksjoner
Styreenhet
Trim- og tiltesystem
Lysspole/vekselstrømsgenerator
Propeller
Merknad
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Rorkulthåndtak
Manuelt
Included
E ekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28
standard

F2.5B
All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten
forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen
anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i
publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid en anbefalt
personlig yteenhet og sikkerhetsutstyr når du er i båten.
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