
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.

Η εξωλέμβια 25hp είναι διαθέσιμη με ηλεκτρική ή χειροκίνητη

εκκίνηση, χειριστήριο ή λαγουδέρα, κοντό και μακρύ άξονα

και ηλεκτρική ανύψωση - ρύθμιση κλίσης.

25% ελαφρύτερη -  μοναδική απόδοση

χάρη στην εξαιρετική αναλογία ισχύος/

βάρους

Νέο ανθεκτικό και ενιαίο, συμπαγές

επάνω κάλυμμα

Νέο σύστημα EFI χωρίς μπαταρία για

εύκολη εκκίνηση

Επιλογή χειροκίνητης, ηλεκτρικής και

χειροκίνητης/ηλεκτρικής εκκίνησης

VTS (μεταβλητή ταχύτητα ψαρέματος) με

χαμηλότερη από το φυσιολογικό

ταχύτητα ρελαντί (επιλογή στο

τηλεχειριστήριο)

Συμβατότητα με τα ψηφιακά όργανα

δικτύου της Yamaha

Επιλογή VTS (μεταβλητή ταχύτητα

ψαρέματος) στο τηλεχειριστήριο

Προαιρετικό σύστημα ρύθμισης κλίσης /

ανύψωσης μεγάλου εύρους

Αποκλειστική επιλογή συστήματος

ασφαλείας με immobiliser Y-COP

Επιλογή λαβής λαγουδέρας πολλαπλών

λειτουργιών

Δυνατή απόδοση και οικονομία χάρη

στην εξαιρετική αναλογία ισχύος/βάρους
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Διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία
Αυτή η θρυλική δικύλινδρη, τετράχρονη φορητή μηχανή είναι τώρα περίπου 25% ελαφρύτερη! Ανοίξτε το γκάζι

της καινούριας μας 25hp και αισθανθείτε αμέσως τα αποτελέσματα των καινοτόμων τεχνολογιών της Yamaha

να αποδίδουν χαρακτηριστικά πανίσχυρου κινητήρα με μοναδική απόδοση χάρη στην εξαιρετική αναλογία

ισχύος/βάρους, καθώς και εξαιρετική οικονομία.

Στις τρέχουσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται δύο βάσεις στήριξης (πλάι και πίσω), βελτιωμένες λαβές

μεταφοράς, EFI χωρίς μπαταρία και πλήρη συμβατότητα με τα ψηφιακά όργανα δικτύου μας.

Με τη ρύθμιση τριβής τιμονιού ενός μοχλού, τη νέα φαρδιά βάση στερέωσης κινητήρα, τη γεννήτρια υψηλής

απόδοσης και τις επιλογές μεταβλητής ταχύτητας ψαρέματος, συστήματος ασφαλείας Y-COP και συστήματος

ρύθμισης κλίσης / ανύψωσης μεγάλου εύρους, η 25hp είναι η απόλυτη φυσική επιλογή.
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Μοναδική απόδοση χάρη
στην εξαιρετική αναλογία
ισχύος/βάρους

Αυτός ο δικύλινδρος, 4βάλβιδος κινητήρας

νέας γενιάς είναι περίπου 25%

ελαφρύτερος, αποδίδοντας πρωτόγνωρη

ισχύ για μια τόσο φορητή μονάδα. Η εύκολη

εκκίνηση και η ομαλή λειτουργία

διασφαλίζονται από το σύστημα EFI χωρίς

μπαταρία και την επιλογή ηλεκτρικής,

χειροκίνητης ή ηλεκτρικής/χειροκίνητης

εκκίνησης.

Ενιαίο επάνω κάλυμμα
τελευταίας σχεδίασης

Αυτή η έξυπνη μηχανή, άμεσα

αναγνωρίσιμη ως ολοκαίνουργιο προϊόν

της Yamaha, διαθέτει ενιαίο κάλυμμα

τελευταίας σχεδίασης με κομψά γραφικά και

σταθερή αίσθηση που θα εκτιμήσουν όλοι

οι ιδιοκτήτες σκαφών. Στο κάλυμμα έχει

ενσωματωθεί επίσης ένας αγωγός

εισαγωγής αέρα με έξυπνο σχεδιασμό που

απομακρύνει το νερό.

Εύκολη εκκίνηση, υψηλή
ασφάλεια - και VTS (μεταβλητή
ταχύτητα ψαρέματος)

Η εκκίνηση -  ακόμη και με κρύο κινητήρα ή

έπειτα από αποθήκευση -  είναι πραγματικά

τόσο εύκολη όπως η εκκίνηση ενός

αυτοκινήτου. Αποκλειστικά στη Yamaha, το

θρυλικό μας PrimeStart™ και τα νέα

συστήματα EFI χωρίς μπαταρία συνδυάζονται

μοναδικά για να εξασφαλίζουν ότι η μηχανή

σας ξεκινά με την πρώτη, κάθε φορά.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε

το σύστημα VTS (μεταβλητή ταχύτητα

ψαρέματος) ή το σύστημα ασφαλείας με

immobiliser Y-Cop.

Τώρα συμβατή με τα ψηφιακά
όργανα δικτύου της Yamaha

Θα δείτε ότι η νέα 25hp είναι πολύ εύκολη

στο χειρισμό και άνετη στην οδήγηση, χάρη

στα πολυάριθμα νέα χαρακτηριστικά της. Τα

μοντέλα με τηλεχειριστήριο, για

παράδειγμα, είναι πλήρως συμβατά με το

προηγμένο σύστημα ψηφιακού δικτύου

μας, το οποίο προσφέρει στον οδηγό μια

ολοκληρωμένη συλλογή πληροφοριών,

καθώς και πιο ακριβές και άνετο επίπεδο

ελέγχου.

Προαιρετική μεγάλη λαβή
λαγουδέρας πολλαπλών
λειτουργιών

Αυτή η εξαιρετική προαιρετική λαβή φέρνει

όλα τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής κοντά

στο χειριστή και προσφέρει μια ακόμα

μεγαλύτερη λαγουδέρα για άνετη οδήγηση,

χειρισμό και ελιγμούς. Είτε κάνετε ελιγμούς

στη μαρίνα, είτε ταξιδεύετε με υψηλές

ταχύτητες, αυτή η εξαιρετική μηχανή έχει

εκπληκτικές επιδόσεις που καθιστούν το

μοντέλο 25hp ακόμα περισσότερο

απολαυστικό στη χρήση.

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης
για συνεχή λειτουργία της
μηχανής

Η 25hp μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

ποικιλία εφαρμογών, από νυχτερινό ψάρεμα

έως παράκτια πλεύση. Η γεννήτρια υψηλής

απόδοσης είναι μια πρακτική δυνατότητα που

εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη

ισχύς για την εκκίνηση της μηχανής, ακόμα

και μετά από παρατεταμένες περιόδους εκτός

λειτουργίας ή όταν τη λειτουργείτε σε χαμηλές

στροφές και χρησιμοποιείτε πολλά αξεσουάρ.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος
Κυβισμός 432 cm³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 2/In-line, SOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή 65.0 mm x 65.1 mm
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 18.4 / 6,000 rpm
Εύρος μέγιστων στροφών 5,000 - 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System EFI
Σύστημα ανάφλεξης CDI

Σύστημα εκκίνησης
Ηλεκτρικό / Χειροκίνητο, Manual (MH), Electric (E, ET)
with Prime Start™

Σχέση μετάδοσης 2.08 (27:13)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη S:424mm L:551mm
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου separate, 25litres
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 1.1litres
Βάρος χωρίς την προπέλα 56kg - 64kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Remote control (E, ET), Tiller handle (MH + WH)
Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης Power Trim & Tilt (ET), Manual Tilt (MH, E + WH)
Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος 12V -16A
Engine immobilizer YCOP optional

Propeller
Συμπεριλαμβάνεται (MH, WH), Δεν συμπεριλαμβάνεται
(E, ET)

Variable Trolling RPM With DN Gauges or m-f tiller handle
Σύστημα τιμόνευσης Λαγουδέρα, Χειριστήριο

Σχόλια
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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