
Teknologiaa, johon
maailma luottaa
Niin vesiurheilun huumasta kuin rennosta menostakin

nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka

avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Koko Yamaha-malliston tapaan myös näiden

moottoreiden rakenneratkaisut ja imu- ja

pakojärjestelmät edustavat Yamahan uusinta

venemoottoriteknologiaa. Yamahan 4-tahtiteknologian

kehitys on ollut hyvin menestyksekästä juuri siksi,

ettemme ole alun alkaenkaan yrittäneet muuntaa

tavallisia autonmoottoreita perämoottoreiksi vaan

olemme suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia koneita

puhtaasti venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös

ympäristönsuojelua uraauurtavien puhtaan palamisen

teknologioiden avulla, kuitenkaan tehosta,

suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.

Tyylikäs muotoilu,  ksu harmaa

moottorikoppa

Yamahan uuden sukupolven tyyli ja

gra ikka

Öljyä vuotamaton säilytysjärjestelmä,

kolme eri säilytysasentoa

Painoltaan kevyt ja suuren kantokahvan

ansiosta helposti kannettava

180 asteen ohjaus tekee hallinnasta

mukavaa

Kookas vaihdevipu eteen-vapaa-

peruutus-vaihteiston hallintaan

Sisäänrakennettu 1,1 litran

polttoainesäiliö

Liitäntä ulkoiselle polttoainesäiliölle ja

hana säiliön valintaa varten

Lisävarusteena virran ulosotto (12 V – 6

A) esimerkiksi kulkuvalolle

Matalan veden ajojärjestelmä lähellä

rantaa ajoa varten

Kätevä primer-pumppu

moottorikopassa

Automaattinen käynnistyksen kevennin
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Teknologiaa, johon maailma luottaa
Voit luottaa siihen, että tässä  ksun ja tyylikkään näköisessä moottorissa riittää tehoa. 4hp kulkee

kevyesti ja kätevästi mukana rannasta pääveneen kannelle ja takaisin, ja myös sen varastointi käy

helposti.

Näppärän koon, suuren kantokahvan ja sisäänrakennetun polttoainesäiliön ansiosta sitä on helppo

kantaa. Käynnistämisen helppouden takaa Yamahan elektroninen CDI-sytytysjärjestelmä. Alhainen

polttoaineen kulutus, selkeät hallintalaitteet sekä alhainen melu ja värinä ovat vakio-ominaisuuksia

kuten Yamahan tuttu luotettavuuskin.

4hp on  ksu valinta niin veneilyn helppoutta arvostavalle perheelle kuin kätevää apumoottoria

tarvitsevalle isomman veneen kipparillekin.
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Helppo ja mukava kantaa niin
rannalla kuin veneessäkin

Helppo kannettavuus on tärkeää, kun

haluat päästä vesille nopeasti.

Huippuluokan kannettavaa tehoa tarjoava

4hp on kooltaan kompakti, ja siinä on

suurikokoinen ja mukava kantokahva. Sen

kantaminen veden äärelle tai nostaminen

apumoottoriksi isompaan veneeseen käy

vaivattomasti.

180 asteen ohjaus sekä
ohjauksen ja kaasukahvan
kitkan säätö

Tätä moottoria on ilo käsitellä.

Ohjauskitkan säätö käy käden

käänteessä, ja ohjausta voidaan kääntää

täydet 90 astetta kumpaankin suuntaan,

mikä helpottaa tiukkojen käännösten

tekemistä ja laituriin ajoa. Kaasukahvan

jäykkyyden säätö käy niin ikään kätevästi.

Tämä on hyvän vakauden ja hallittavuuden

takeena myös suurella nopeudella

ajettaessa.

Öljyä vuotamaton
säilytysjärjestelmä sallii kolme
eri säilytysasentoa

Kun kuljetat moottoriasi veneeseen tai

sieltä pois tai varastoit sitä, sotkuinen

öljyvuoto on vihoviimeinen asia, jota sillä

hetkellä kaipaat. Yamahan ainutlaatuisen

öljyä vuotamattoman säilytysjärjestelmän

ansiosta moottori voidaan varastoida

etupuoli alaspäin tai kummalle tahansa

kyljelle, eikä tällöin tarvitse pelätä, että

moottorista vuotaa öljyä varastotilaan,

veneeseen tai auton tavaratilaan.

Harmaanvärinen
moottorikoppa ja
uudentyylinen gra ikka

4hp erottuu massasta myös tyylikkäällä

ulkoasullaan. Fiksunnäköinen harmaa

moottorikoppa edustaa gra ikaltaan ja

tyyliltään Yamahan uutta sukupolvea.

Pirteä tyyli ilmentää tämän

kätevänkokoisen kannettavan moottorin

eloisaa luonnetta ja kannustaa

hauskanpitoon ja seikkailuun.

Sisäänrakennettu
polttoainesäiliö ja kytkentä
ulkoiselle polttoainesäiliölle

Kätevä sisäänrakennettu 1,1 litran

polttoainesäiliö helpottaa moottorin

kantamista ja veneeseen jää enemmän

tilaa tarvikkeille, kuten ylimääräiselle

kalastuspakille tai kylmälaukulle.

Pidempää matkaa varten moottoriin

voidaan liittää lisävarusteena saatava

ulkoinen polttoainesäiliö, joka valitaan

käyttöön hanaa kääntämällä.

Lisävarusteena virran ulosotto
(12 V – 6 A) esimerkiksi
kulkuvalolle

Saatavana on täydellinen virran

ulosottosarja, johon kuuluu

jännitteensäädin/tasasuuntaaja. Sen avulla

saadaan virtaa (12 V – 6 A) kulkuvalojen

käyttöä tai akkujen latausta varten. Sille on

varmasti tarvetta ajettaessa tai

uisteltaessa yöaikaan!
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 139 cm³
Sylinterien lkm / asettelu 1, OHV
Sylinterin mitat 62.0 mm x 46.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 2.9 / 4,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue 4,000 - 5,000 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Imujärjestelmä 1 kaas.
Ignition / advance system CDI
Käynnistysjärjestelmä Käsikäynnistys
Välityssuhde 2.08 (27:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus S435L:562mm

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

Öljykaukalon tilavuus 0.6litres
Paino ilman potkuria 27kg - 28kg

Lisäominaisuudet

Hallinta Kaasukahva
Trimmaus ja kippaus -tapa Käsikäynnistys
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V -6A*optional
Propeller Included

Huomautus
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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