
Teknik som världen
litar på
Oavsett om du gillar att utöva vattensporter eller bara

föredrar att koppla av i din båt – välj den motor som

hjälper dig att få ut det mesta av din tid på sjön.

Alla motorer i vår serie använder Yamahas senaste

marina tekniker, motorkonstruktioner och insugs- och

avgassystem – och vår 4-taktsutveckling har varit så

framgångsrik för att vi aldrig har försökt att anpassa

bilmotorer för vatten, utan istället konstruerar och

bygger vi våra 4-taktare för marint bruk från början.

Våra särskilt konstruerade marina motorer bidrar till att

skydda miljön med nya, rena förbränningstekniker – utan

att kompromissa med e ekt, prestanda eller

användbarhet.

EFI för renare, e ektivare prestanda

Kompatibelt med Yamahas digitala

nätverksinstrument

PrimeStart™-system för lätt start

Variabelt trollingvarvtal

Power Trim & Tilt med brett

arbetsområde

Elegant och smidig helgjuten övre

motorkåpa med kompakt form

Tiltbegränsande system som tillval

Enkel spak för styrfriktion (modeller

med rorkult)

Höge ektiv generator

Grundvattenjustering vid körning i

grunda vatten.

Spolsystem för färskvatten

Yamahas startspärrsystem (Y-COP)

som tillval
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Teknik som världen litar på
Den kompakta 60hp är perfekt för att dra vattenskidåkare eller wakeboardåkare, och låter dig ha kul

på sjön med gott samvete. Varför? Eftersom det är den renaste och mest ekonomiska motorn i sin

klass.

Yamahas elektroniska bränsleinsprutningssystem (EFI) ger renare prestanda och e ektiv

bränsleförbrukning – allt i en motor som levererar imponerande kraft, rejält vridmoment på

mellanhöga varvtal och höga toppfarter.

60hp innehåller också ett antal unika Yamaha- nesser som utformats för att ge en jämn, behaglig

och njutbar körning. Några exempel är Power Trim & Tilt-systemet med brett arbetsområde, som ger

dig total, avkopplande kontroll, och PrimeStart™-tändsystemet – lika enkelt som om du startade en

bil.
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Ultramjuk 4-cylindrig för ning
– med EFI

Si ran 4 har en särskild kraft som

Yamaha förstår, både när det gäller slag

och cylindrar. På så sätt har den största

pionjären inom 4-taktsteknik ökat

för ningen i den 4-cylindriga

kon gurationen med den EFI-utrustade

60hp-modellens kraftfulla, långslagiga

konstruktion – för att ge ultramjuk,

användbar e ekt med låga ljud- och

vibrationsnivåer.

Yamahas digitala
nätverksinstrument

60hp är kompatibel med våra digitala

nätverksinstrument, som visar data för

att maximera prestanda och e ektivitet,

inklusive en multifunktionsvarvräknare

med varvtal, gångtid, trimvinkel, oljetryck,

varningslampor och variabel

varvtalskontroll – och en hastighets-

/bränslemätare som visar fart, tankvolym

och bränsleekonomi.

Kontroll av variabelt
trollingvarvtal

Med ett knapptryck på den digitala

nätverks varvräknaren – eller via brytaren

för variabelt trollingvarvtal på

multifunktionsrorkulten – kan föraren

justera motorvarvtalet för avslappnad

trolling, i exakta steg om 50 varv/min,

mellan 620 och 900 varv/min.

Power Trim & Tilt med brett
arbetsområde

Upptäck mångsidigheten och råstyrkan

hos en Yamahamotor. Snabb respons via

tryckknappsmanövrering gör att trim- och

tiltinställningarna blir snabba, mjuka och

smidiga inom ett brett arbetsområde. De

negativa triminställningarna är speciellt

användbara för att ge bättre acceleration

och snabbare planing.

Solid helgjuten övre motorkåpa
med kompakt form

Med den avancerade konstruktionen och

de blygsamma måtten hos den här 4-

cylindriga enheten har våra ingenjörer

skapat ett anmärkningsvärt kompakt

996cc-kraftpaket. Samtidigt har den en

låg vikt som är jämförbar med vikten hos

en 3-cylindrig motor. Det innebär att 60hp

har ett e ekt-/viktförhållande som gör

att den passar många typer av båtar.

Avancerade varningssystem

Yamahas motorer än kända för sin

pålitlighet och sitt andrahandsvärde. De

omfattande varningssystemen på motorn

mäter oljetryck, motortemperatur och andra

viktiga variabler för att ge tydliga ljud- och

ljussignaler vid eventuella problem. Om ett

fel uppstår sänks varvtalet automatiskt för

att skydda motorn medan du kör båten i

hamn.
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Motor

Motortyp 4-takts
Slagvolym 996 cm³
Antal cylindrar/kon guration 4/In-line, SOHC
Borrning och slag 65.0 mm x 75.0 mm
Propelleraxele ekt vid mellanhöga varvtal 44.1 / 5,500 rpm
Fullgasområde 5,000 - 6,000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Bränslesystem EFI
Tändning / advance system TCI
Startsystem Elektrisk med Prime Start™
Utväxling 1.85 (24:13)

Dimensioner

Rekommenderad akterspegelhöjd L527
Bränsletanksvolym separate, 25litres
Oljetrågsvolym 2.1litres
Vikt utan propeller 114 kg

Extra funktioner

Styrenhet Fjärrmanövrering
Trim & tilt metod Power Trim & Tilt
Tändspole/generator 12V -16Awith recti er/regulator
Startspärr YCOP optional
Propeller Finns som tillval
Variabelt trolling varvtal Med instrument eller rorkult

Anmärkning
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller

underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala

föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad  ytväst och säkerhetsutrustning till sjöss.
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