
Tecnologia em que o
mundo con a
Quer pre ra desfrutar da emoção dos desportos

náuticos ou relaxar no seu barco, opte pelo motor que o

ajudará a tirar o máximo proveito do tempo que passa na

água.

Todos os modelos da nossa gama utilizam as mais

recentes tecnologias marítimas e esquemas de motores

da Yamaha, bem como engenhosos sistemas de

admissão e de escape. O desenvolvimento da tecnologia

a 4 tempos da Yamaha tem sido um sucesso porque, em

vez de adaptarmos motores de automóvel convencionais

para serem utilizados na água, concebemos e

construímos motores a 4 tempos com especi cações

marítimas de raiz.

O 25hp está disponível com arranque elétrico ou manual,

direção remota ou cana de leme, coluna curta ou longa e

trim eléctrico.

25% mais leve – performance

potência-peso única

Nova capota sólida de peça única

resistente

Novo sistema EFI sem bateria para um

fácil arranque

Opções de arranque manual, elétrico e

manual/elétrico

VTS mais lenta do que a velocidade em

ralenti normal (opcional no r/c)

Compatível com os manómetros

digitais em rede da Yamaha

VTS (velocidade de ajuste variável)

opcional no r/c

Opção de Power Trim & Tilt de grande

amplitude

Opção exclusiva de sistema de

proteção antirroubo Yamaha Y-COP

Opção de manípulo multifunções da

cana do leme

Performance potência-peso única e

económica

Alternador de alta potência para

energia extra no arranque
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Tecnologia em que o mundo con a
Este lendário motor portátil de dois cilindros a 4 tempos é agora cerca de 25% mais leve! Acelere com

o novíssimo 25hp e sentirá imediatamente o efeito das inovadoras tecnologias da Yamaha, as quais

proporcionam as funcionalidades de um grande motor com uma performance peso-potência única e

uma economia fantástica.

A especi cação inclui agora duas almofadas de amortecimento (lateral e traseira), pegas de

transporte melhoradas, EFI sem bateria e total compatibilidade com os nossos manómetros digitais

em rede.

Com o sistema de alavanca única de ajuste de fricção da direção, o novo apoio de motor de grande

amplitude, o alternador de alta potência e as opções de velocidade de ajuste variável, segurança Y-

COP e Power Trim & Tilt de grande amplitude, o 25hp é a escolha evidente.
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Performance potência-peso
única

Este motor da nova geração de dois

cilindros e 4 válvulas é cerca de 25% mais

leve, proporcionando uma potência nunca

antes vista em unidades portáteis do

género. A facilidade de arranque e o

funcionamento suave são garantidos pelo

sistema EFI sem bateria e pode optar

entre arranque elétrico, manual ou

elétrico/manual.

Design moderno de capota
sólida de peça única

Imediatamente reconhecível como um

novo Yamaha, este motor inteligente

inclui a nossa mais recente capota de peça

única, com um aspeto elegante e uma

sensação de solidez que qualquer

proprietário irá apreciar. Uma conduta de

admissão de ar com drenagem de água

concebida de forma inteligente foi

também integrada na capota.

Facilidade de arranque,
segurança e VTS

Arranque – mesmo a frio ou após o

armazenamento – é mesmo tão fácil como

arrancar um automóvel. Exclusivo da

Yamaha, a combinação do nosso lendário

PrimeStart™ com os novos sistemas EFI sem

bateria garante que o motor arranca sempre

à primeira. Para além disso, também pode

escolher as opções de VTS (velocidade de

ajuste variável) e sistema de proteção

antirroubo Y-COP.

Agora compatível com os
manómetros digitais em rede
da Yamaha

Irá descobrir que o 25hp é extremamente

fácil de manusear e confortável de utilizar,

graças às diversas funcionalidades. Os

modelos de controlo remoto, por exemplo,

são totalmente compatíveis com o nosso

sistema de rede digital avançado, o qual

proporciona ao condutor uma seleção

abrangente de informações, bem como um

nível de controlo mais preciso e relaxante.

Opção de manípulo
multifunções da cana do leme
de grandes dimensões

Com esta extraordinária opção, todos os

controlos do motor  cam facilmente ao

alcance do condutor, proporcionando um

manípulo ainda maior para uma condução,

manuseamento e manobrabilidade mais

confortáveis. Independentemente de estar

a navegar lentamente pela marina ou a

altas velocidades, este impressionante

motor está à altura da situação, o que

torna o 25hp ainda mais agradável.

Alternador de alta potência -
débito de potência contínuo

O 25hp será utilizado em diversas tarefas,

desde a pesca à noite até à navegação

costeira, por isso, o seu alternador de alta

potência é uma característica

reconfortante, assegurando que tem sempre

energia disponível para o arranque do motor,

mesmo depois de longos períodos ao ralenti

ou de uma navegação a baixas rotações

utilizando vários acessórios.
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Motor

Tipo de motor 4 tempos
Cilindrada 432 cm³
N.º de cilindros/con guração 2/In-line, SOHC
Diâmetro x curso 65.0 mm x 65.1 mm
Potência no veio do hélice (kW/RPM) 18.4 / 6,000 rpm
Regime de rotação (RPM) 5,000 - 6,000 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Sistema de Indução de Combustível EFI
Sistema de ignição CDI

Sistema de arranque
Eléctrico/ Manual, Manual (MH), Eléctrico (E, ET) com
Prime Start™

Relação de caixa 2.08 (27:13)

Dimensões

Altura recomendada do painel de popa S:424mm L:551mm
Capacidade Dep. Combustível separate, 25litres
Capacidade Dep. Óleo 1.1litres
Peso sem hélice 56kg - 64kg

Características adicionais

Controlo Controle Remoto (E, ET), Punho (MH + WH)
Sistema Trim & Tilt Power Trim & Tilt (ET), Tilt Manual (MH, E + WH)
Bobine de iluminação/alternador 12V -16A
Imobilizador do motor YCOP optional
Hélice Incluído (MH, WH), Opcional (E, ET)
Ajuste variável das RPM Com controlo remoto ou punho
Direcção Punho, Controlo remoto

Observação
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão

sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotogra as podem mostrar embarcações conduzidas por

pro ssionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou

orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os

regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete salva-vidas pessoal e todo o

restante equipamento de segurança recomendado.
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