F2.5B

Teknik som världen
litar på
Oavsett om du gillar att utöva vattensporter eller bara
föredrar att koppla av i din båt – välj den motor som
hjälper dig att få ut det mesta av din tid på sjön.
Alla motorer i vår serie använder Yamahas senaste
marina tekniker, motorkonstruktioner och insugs- och
avgassystem – och vår 4-taktsutveckling har varit så
framgångsrik för att vi aldrig har försökt att anpassa
bilmotorer för vatten, utan istället konstruerar och
bygger vi våra 4-taktare för marint bruk från början.
Utan att göra avkall på kraft, prestanda eller
tillförlitlighet bidrar våra specialkonstruerade motorer
till att bevara miljön genom att använda innovativa rena
förbränningstekniker.
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Ökad förbränningse ektivitet och
minskade utsläpp
3-läges oljeläckagefritt
förvaringssystem
Fullstor växelspak för enklare växelval
F-N-växlar (framåt – neutral) för enkel
kontroll
360º styrning gör manövreringen till
ett rent nöje
Stort och bekvämt bakre bärhandtag
Integrerad genomskinlig bränsletank
för bekvämlighet
Kraftig rorkult med enkelt vridbart
gashandtag
Styrfriktionsjustering för god
manövrering
Praktisk inspektionslucka för kontroll
av oljenivå
TCI-tändsystem för pålitlig funktion
Automatiskt dekompressionssystem

F2.5B
Nytt utseende – och ny
förbränningse ektivitet

Bekvämt användarvänligt
växel- och gasreglage

360º-styrning för snabba
riktningsbyten

Under den nya smarta runda kåpan, med

En fullstor växelspak nns normalt på

När du tar med F2.5 ut på sjön lär du dig

dess tre förvaringsmöjligheter (ställ den

större motorer, men förmågan att växla

snabbt att uppskatta dess smidighet. 360º-

på en av sidorna eller på framsidan) döljer

så enkelt och exakt är ett rejält plus för

styrningen erbjuder enastående

sig en mängd motorförbättringar som gör

F2.5. I själva verket gör den bekväma

manövrerbarhet och betyder att full

F2.5 e ektivare. Den förbättrade

placeringen av alla viktiga reglage,

backkraft alltid är tillgänglig utan att man

förbränningse ektiviteten gör i sin tur

kombinerat med lättheten och precisionen

behöver växla. Dessutom är det nya, större

motorn tystare och mer ekonomisk – med

i 360º-styrning, att du har perfekt

bakre bärhandtaget mycket bekvämt att

lägre utsläpp.

kontroll med dina ngertoppar.

styra med när du backar.

Inbyggd genomskinlig
bränsletank

Kraftig rorkult med bekvämt,
vridbart gashandtag

Bekväm styrfriktionsjustering

När du planerar en tur är det skönt att

F2.5-modellens rorkult med sitt stora,

många användarvänliga styrreglagen samt

veta att du har plats för all utrustning du

bekväma vridbara gashandtag gör motorn

de bekväma reglagen för styrfriktion och

behöver. F2.5 har en inbyggd bränsletank

enkel att kontrollera, samtidigt som den

reglering av gaspådrag. Det gör att både

som ersätter behovet av en separat tank

sidomonterade växelväljaren också är

styrning och gas enkelt kan regleras ute på

på durken vilket innebär mer plats i båten.

mycket smidig att använda. Det innebär

sjön, och ger bra stabilitet och kontroll,

Dessutom har den nya tanken en speciell

suveränt handhavande och utmärkt

även vid högre hastigheter.

design som gör att du enkelt kan

manöverbarhet. Stoppbrytaren och

kontrollera bränslenivån hela tiden.

gaskabeln är inbyggda i konstruktionen.
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F2.5 är otroligt lätthanterad tack vare de

F2.5B
Motor
Motortyp
Slagvolym
Antal cylindrar/kon guration
Borrning och slag
Propelleraxele ekt vid mellanhöga varvtal
Fullgasområde
Smörjningssystem
Bränslesystem
Tändning / advance system
Startsystem
Utväxling

4-takts
72 cm³
1, OHV
54.0 mm x 31.5 mm
1.8 / 5,500 rpm
5,250 - 5,750 rpm
Stänk1 förg.
TCI
Manuell
2.08 (27:13)

Dimensioner
Rekommenderad akterspegelhöjd
Vikt med propeller
Bränsletanksvolym
Oljetrågsvolym

S433L:560mm
F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
0.9liter(Built-in fuel tank)
0.35liter

Extra funktioner
Styrenhet
Trim & tilt metod
Tändspole/generator
Propeller
Anmärkning
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Rorkult
Manuell
Included
E ekten i kW är mätt på utgående propelleraxel
enligt ICOMIA 28 standard

F2.5B
All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras
utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller
underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala
föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad ytväst och säkerhetsutrustning till sjöss.
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