
Διεθνώς
αναγνωρισμένη
τεχνολογία
Είτε απολαμβάνετε τα θαλάσσια σπορ είτε χαλαρώνετε στο

σκάφος σας, επιλέξτε τη μηχανή που θα απογειώσει την

απόδοση του σκάφους σας.

Σε κάθε μηχανή αυτής της σειράς χρησιμοποιούνται οι

τελευταίες τεχνολογίες θαλάσσης, διατάξεις μηχανών και τα

πιο έξυπνα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής της Yamaha

- και η ανάπτυξη των 4χρονων κινητήρων μας ήταν τόσο

επιτυχής γιατί, αντί απλώς να προσαρμόσουμε

συνηθισμένους κινητήρες αυτοκινήτων για χρήση στο νερό,

σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε από το μηδέν τους 4χρονους

κινητήρες μας με προδιαγραφές θαλάσσης.

Επιπλέον, χωρίς κανένα συμβιβασμό από άποψη ισχύος,

απόδοσης ή χρηστικότητας, οι ειδικά σχεδιασμένες

εξωλέμβιες μηχανές προστατεύουν παράλληλα το

περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες

 .

Μεγαλύτερη απόδοση καύσης και

χαμηλότερες εκπομπές ρύπων

Σύστημα αποθήκευσης 3 θέσεων,

χωρίς κίνδυνο διαρροής λαδιού

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων  πλήρους

μεγέθους για εύκολη επιλογή

ταχυτήτων

Ταχύτητες F-N (πρόσω – κράτει) για

εύκολο χειρισμό

Η πηδαλιουχία 360º κάνει το χειρισμό

πραγματική απόλαυση
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα τετράχρονος
Κυβισμός 72 εκ.³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 1, OHV
Διαμέτρος x Διαδρομή 54.0 χλστ. x 31.5 χλστ.
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 1.8 / 5,500 σ.α.λ.
Εύρος μέγιστων στροφών 5,250 - 5,750 rpm
Σύστημα λίπανσης Πιτσίλισμα
Fuel Induction System 1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Χειροκίνητο
Σχέση μετάδοσης 2.08 (27:13)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη S433L:560χλστ.
Βάρος με την προπέλα F2.5BMHS: 17.0κιλά,F2.5BMHL: 18.0κιλά
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 0.35λίτρα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Λαγουδέρα
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης Χειροκίνητο
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος -
Propeller Included

Σχόλια
Η ισχύς (kW) έχει μετρηθεί βάση του προτύπου
ICOMIA 28, στον άξονα της προπέλας

F2.5B

www.yamaha-marine.eu



All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  otation device

and safety equipment when boating.
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