
Technológia, ktorej
dôveruje celý svet
Či si na lodi radšej doprajete vzrušenie z vodných športov

alebo skrátka oddych, vyberte si motor, ktorý vám

umožní z času na vode vyťažiť viac.

Každý z motorov v našej ponuke využíva najmodernejšie

lodné technológie, schémy motora a dômyselné systémy

nasávania/výfuku od spoločnosti Yamaha. Naše 4-taktné

technológie sú pritom tak úspešné, pretože namiesto

prispôsobovania bežných cestných motorov na použitie

na vode svoje 4-takty pre lode navrhujeme a vyrábame

úplne od piky.

Tieto špeciálne lodné motory navrhnuté bez

kompromisov v oblasti výkonu či možností použitia

zároveň chránia životné prostredie vďaka prevratným

technológiám s čistým spaľovaním.

Ergonomická radiaca páka na rukoväti

Jednoducho sklopná rukoväť uľahčuje

uloženie aj prenášanie

Špeciálna podložka umožňujúca

praktické vertikálne uloženie

Kompaktná a efektívna konštrukcia

motora

Pozoruhodný výkon a pôsobivý krútiaci

moment

Veľká rukoväť na pohodlné prenášanie

Lighting coil  tted as standard

Systém preplachovania sladkou vodou

Systém pohonu v plytkých vodách na

plavbu v blízkosti pobrežia

Obmedzovač nadmerných otáčok

Start-in-gear' protection system

Zvuková výstraha pri nízkom tlaku oleja

8hp



Technológia, ktorej dôveruje celý svet
Ak chcete na vodu vyraziť s veľkým výkonom, nemusíte so sebou na palubu ťahať ťažký prívesný

motor. Model 8hp je pri svojej nízkej hmotnosti dokonale prenosný, pričom sa pohodlne používa

a obsahuje praktickú integrovanú rukoväť na prenášanie.

Objavujte radosť, ktorú prináša dokonale tichá prevádzka a špičková spotreba paliva v kombinácii

s naším hladkým, spoľahlivým 4-taktným výkonom. Systém zapaľovania CDI spoločnosti Yamaha je

zárukou spoľahlivého naštartovania na prvý pokus. Jeho spojenie s rukoväťou s otáčacou škrtiacou

klapkou a prevodovým systémom F-N-R prináša výsledok v podobe jednoduchého a bezpečného

riadenia.

Tento ľahký motor má množstvo predností, vďaka ktorým je ideálny na použitie v sprievodnom

plavidle alebo rybolov či zábavu v kruhu rodiny. Model 8hp je, samozrejme, ideálnou voľbou, aj ak svoju

loď používate ako spoľahlivý pracovný prostriedok.
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Motor s konštrukciou najnovšej
generácie – účinný a výkonný

8hp je motor s veľmi kompaktnou

a mimoriadne efektívnou konštrukciou

pozostávajúcou z dvoch valcov

a jednoduchého závesného vačkového

motora (SOHC). Jeho štýlová kapota

a gra ka taktiež odrážajú moderný

dizajnérsky prístup, ktorý sme uplatnili pri

všetkých našich motoroch najnovšej

generácie.

Pokročilá konštrukcia rukoväti
a ovládania

Pri navrhovaní rukoväti a ovládania

modelu 8hp sme uplatnili plne

ergonomický postup. Rukoväť má

mimoriadne praktickú dĺžku, kým radiaca

páka je voči nej ideálne umiestnená tak,

aby bola ľahko na dosah a umožnila

pohodlné ovládanie s maximálnou istotou.

Vďaka možnosti jednoduchého sklopenia

rukoväti sa motor veľmi jednoducho

prenáša a uskladňuje.

Skutočne prenosný motor, ktorý
si bez problémov odnesiete

Model 8hp vyniká svojím výkonom

v kombinácii s dokonale jednoduchým

prenášaním a mnohými konštrukčnými

vylepšeniami, vďaka ktorým je jeho

používanie skutočným pôžitkom. Veľká

a pohodlná rukoväť na prenášanie je teraz

integrovaná priamo do riadiacej konzoly,

kým rukoväť riadenia je možné jednoducho

sklopiť, aby na lodi zaberala ešte menej

miesta – čo oceníte aj pri skladovaní

motora.

Podložka na vertikálne uloženie

Tento vzrušujúci motor disponuje aj

ďalšími mimoriadne praktickými

vylepšeniami, vďaka ktorým je jeho

uskladnenie hračkou. Špeciálna podložka

umožňuje model 8hp uložiť vo vertikálnej

polohe – alebo ho na palube či podlahe

jednoducho položiť na jeho zadnú stenu.

Vďaka novej sklopiteľnej rukoväti sa

navyše môžete spoľahnúť, že váš prívesný

motor zaberie na palube či doma menej

miesta.

Systém preplachovania sladkou
vodou

Ľahko prístupný, vpredu namontovaný

konektor vám umožňuje ľahko vyplachovať

soľ  a nečistoty z vodných dráh bez

nutnosti štartovať motor: stačí pripojiť

hadicu a môžete sa do toho pustiť. Ide

o mimoriadne účinný prostriedok na

potláčanie korózie a predĺženie životnosti

vášho prívesného motora.

Systém pohonu v plytkých vodách

Priblížte sa k brehu s istotou vďaka systému

pohonu v plytkých vodách spoločnosti

Yamaha. Ponúka náležitú ochranu pre lodnú

skrutku, aby vám umožnil priblížiť sa tak

blízko, ako potrebujete, bez ohľadu na to, či

sa plavíte po kalnej rieke alebo krištáľovo

priezračnej morskej plytčine.
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Motor

Typ motoru 4taktní
Zdvihový objem 212 cm³
Počet válců/Kon gurace 2/In-line, SOHC
Vrtání x zdvih 56.0 mm x 43.0 mm
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu 5.9 / 5,500 rpm
Provozní rozsah plného plynu 5,000 - 6,000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Dovod goriva 1 karb.
Sistem vžiganja CDI
Systém startování Manuálny
Převodový poměr 2.08 (27:13)

Rozměry

Doporučená výška lodní příčky S431L:558mm
Hmotnost s pohonem F8FMHS: 40.0kg,F8FMHL: 41.0kg
Kapacita palivové nádrže separate, 12litres
Objem olejové vany 0.8litres

Dodatečné vlastnosti

Control Páka
Metoda Trim & Tilt Manuální
Cívka / alternátor osvětlení 12V -6Awith recti er/regulator**
Propeller Included

Poznámka
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Všetky informácie v tomto katalógu sú poskytnuté len na účely všeobecného usmernenia a podliehajú

zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Fotogra e môžu znázorňovať lode riadené profesionálmi,

pričom sa však zverejnenie týchto snímok nemá interpretovať ako odporúčanie ani usmernenie na

zaistenie bezpečnej prevádzky alebo spôsobu používania. Vždy dodržiavajte miestne nariadenia lodnej

dopravy. Pri plavbe na lodi majte vždy nasadenú záchrannú vestu a používajte odporúčané bezpečnostné

vybavenie.
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