
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

marinemotorer ligeledes til at bevare miljøet takket være

banebrydende ren forbrændingsteknologi.

Fast motorhætte i ét stykke

Power Tilt-funktion

Valg mellem manuel og elektrisk start

PrimeStart™-system til nem start

Optimalt e ekt/vægt-forhold

Frontmonteret gearhåndtag for nem

styring

Manuel starter med lav belastning

Praktisk lodret og vandret opbevaring

Højtydende generator

Indstilling til lavtvandssejlads

Unik og økonomisk vægt/e ekt forhold

System til ferskvandsskylning
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Nyeste motorhættedesign i ét
stykke

Denne smarte, spritnye motor, der er

umiskendeligt Yamaha, byder på vores

seneste motorhætte i ét stykke samt

stilfuld gra k og en robusthed, som

enhver ejer vil sætte pris på.

Indsugningstragten i motorhætten er

designet så den også dræner vand

Nem start, sikkerhed – og VTS

Det er virkelig lige så nemt at starte –

selv når motoren er kold eller har været

opmagasineret - som når du starter en bil.

Kombinationen af vores legendariske

PrimeStart™- og de nye EFI-systemer

uden batteri, som er eksklusiv for

Yamaha, sikrer, at din motor startes i

første forsøg hver gang Oveni det kan du

også vælge VTS- (Variable Trolling Speed)

og Y-COP-startspærre som ekstraudstyr.

Nu kompatibel med Yamahas
digitale netværksinstrumenter

Du vil opleve, at den nye 20hp er utroligt

nem at betjene og behagelig at bruge,

takket være dens mange nye funktioner.

Fjernstyrede modeller er f.eks. fuldt

kompatible med vores avancerede digitale

netværkssystem, hvilket giver føreren et

omfattende udvalg af informationer samt et

mere præcist og afslappende kontrolniveau

Stort styrehåndtag med  ere
funktioner (ekstraudstyr)

Dette fantastiske ekstraudstyr bringer

alle betjeningsanordningerne til motoren

inden for førerens rækkevidde og byder på

et endnu større styrehåndtag for

komfortabel styring, håndtering og

manøvrering. Uanset om du cruiser rundt i

marinaen eller skærer gennem vandet med

de høje hastigheder, som denne

imponerende motor kan levere, bliver 20hp

endnu sjovere at eje og bruge.

System til ferskvandsskylning

Med den lettilgængelige, frontmonterede

tilslutning kan du nemt skylle salt og

snavs væk fra vandvejene uden at være

nødt til at lade motoren køre: Du skal

bare tilslutte en slange, og så er du klar

til at gå i gang. Det er en meget e ektiv

måde at reducere korrosionen på og

derved forlænge påhængsmotorens

levetid.
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Motor

Motortype 4-takts
Slagvolumen 362 cm³
Antal cylindere/kon guration 2/In-line, SOHC
Boring x slaglængde 63.0 mm x 58.1 mm
Skrueaksele ekt i mellemområde 14.7 kW / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftsområde 5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem Vådsump
Benzin indsprøjtningsystem 1 karb.
Ignition / advance system CDI
Startersystem Electric (E, EH, EP);Manual (MH) with prime start™
Gearudveksling 2.08 (27:13)

Dimensioner

Anbefalet hækbjælkehøjde S438L:565mm

Vægt med skrue
F20BMHS: 51.0kg,F20BMHL: 53.0kg,F20BES:
52.0kg,F20BEL: 54.0kg,F20BEHL: 55.0kg,F20BEPS:
58.0kg,F20BEPL: 60.0kg

Tankkapacitet seperat, 25liter
Bundkarskapacitet 1.8liter

Yderligere egenskaber

Styreenhed Tiller handle (MH, EH);Remote control (E, EP)
Trim & Tilt metode Power Tilt (EP);Manual (MH, EH, E)
Lysspole/generator 12V -10Awith recti er/regulator**
Propeller Included

Bemærkning
E ekten er målt på propel akslen jvf ICOMIA 28
standard
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