
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.

Ligesom alle andre motorer i denne serie er

motorkon guration og indsugnings- og

udstødningssystem også baseret på den sidste nye

marineteknologi fra Yamaha. Grunden til, at Yamahas 4-

taktsudvikling har været så succesrig, er, at vi designer

og bygger vores 4-taktsmotorer med

marinespeci kationer fra bunden i stedet for bare at

tilpasse almindelige motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med e ekt, ydeevne eller

anvendelighed bidrager vores specialudviklede motorer

ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende

ren forbrændingsteknologi.

Stilfuldt design med en smart, grå

motorhætte

Nyeste generation af Yamaha-design

og -gra k

Unik 3-trins lækagefri oliesump

Let og transportabel med et stort

bærehåndtag

180º styring til komfortabel

manøvrering

Stor F-N-R-gearstang (frem-frigear-

bak)

Indbygget 1,1 liters brændstoftank

2-vejs skiftesystem til bærbar tank

Lysspole (ekstraudstyr) giver 12 V 6 A

strømforsyning

Indstilling til lavtvandssejlads

Lettilgængelig "primer" pumpe i

motorhætten

Automatisk dekompression for lettere

start

4hp



Teknologi, verden har tillid til
Denne attraktive motor, der har et smart og stilfuld look, giver dig al den motore ekt, du skal bruge

for at tage ud på vandet med selvtillid. 4hp er også praktisk at opbevare – og den er så let og nem at

håndtere, at det er en leg at transportere den fra land og ud til din sejlbåd.

Den kompakte størrelse, det store bærehåndtag og den indbyggede brændstoftank gør den mere

mobil, og takket være Yamahas CDI-tændingssystem er den også let at starte. Motorerne leveres

som standard med lavt brændsto orbrug, enkle styreanordninger og lavt støj- og vibrationsniveau

samt Yamahas driftssikkerhed.

Så for familier, der vil på vandet hurtigt – eller en yachtejer, der ønsker en praktisk hjælpemotor – er

4hp den smarte løsning.
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Nem og komfortabel at
transportere – ind til land eller
om bord

Når du ønsker at komme hurtigt på

vandet, er nem transport afgørende – og

4hp er med dens kompakte form og store,

komfortable bærehåndtag den ultimative

transportable motor. Denne motor er

derfor ultranem at tage ned til vandet –

eller løfte op på din primære båd som

hjælpemotor.

180º styring med greb til
regulering af styrefriktion og
gas

Det er en fryd at håndtere motoren

takket være den enkle regulering af

styrefriktionen og muligheden for at

foretage en 90º drejning til venstre eller

højre, hvilket gør det til en leg at foretage

snævre vendinger og lægge til kaj. Det er

også nemt at regulere gassen på vandet,

hvilket sikrer høj stabilitet og kontrol,

også ved høje hastigheder.

3-trins oliesump forhindrer
olielækage

Når du fragter din motor til og fra vandet –

eller stiller den til opbevaring – er et

ubehageligt olieudslip det sidste, du har lyst

til at opleve. Yamahas unikke

motorudluftningssystem gør, at motoren

kan opbevares på forsiden eller en af

siderne uden fare for, at der lækker olie ud

på kajen eller dækket – eller i skabet eller

bilens bagagerum.

Smart grå motorhætte i nyt
design og med den sidste nye
gra k

I tråd med dens unikke karakter har 4hp

et meget stilfuldt udseende, som

kendetegnes ved dens smarte, grå

motorhætte og den nyeste generation af

Yamaha-gra k og -design. Det er et

forfriskende design, som signalerer det

legesyge ved denne kompakte og bærbare

motor, som indbyder til sjov og eventyr.

Indbygget brændstoftank med
mulighed for at skifte til
ekstern tank

Den brugervenlige 1,1 liter brændstoftank

er nem at transportere og giver mere

plads til andet udstyr i båden som f.eks.

en kasse med ekstra madding eller en

ekstra køletaske med forfriskninger. Til

længere ture skal du blot tilslutte en

ekstern tank (fås som ekstraudstyr) og

dreje 2-vejshanen.

Lysspole (ekstraudstyr) giver 12
V 6 A strømforsyning

Den praktiske lysspole og

spændingsregulator/ensretter giver en

pålidelig 12 V 6 A strømforsyning til kørelys

eller opladning af batterier. Genialt, hvis

man vil gå på opdagelse eller  ske om

natten!
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Motor

Motortype 4-takts
Slagvolumen 139 cm³
Antal cylindere/kon guration 1, OHV
Boring x slaglængde 62.0 mm x 46.0 mm
Skrueaksele ekt i mellemområde 2.9 / 4,500 rpm
Fuldgasdriftsområde 4,000 - 5,000 rpm
Smøresystem Vådsump
Benzin indsprøjtningsystem 1 karb.
Ignition / advance system CDI
Startersystem Manuel
Gearudveksling 2.08 (27:13)

Dimensioner

Anbefalet hækbjælkehøjde S435L:562mm

Tankkapacitet
1.1litres(Built-in fuel tank) or optional seperate fuel
tank

Bundkarskapacitet 0.6litres
Vægt uden skrue 27kg - 28kg

Yderligere egenskaber

Styreenhed Styrepind/håndtag
Trim & Tilt metode Manuel
Lysspole/generator 12V -6A*optional
Propeller Included

Bemærkning
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af

billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale

søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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