
Технология, на която
светът се доверява
Независимо дали ви харесва тръпката от водните

спортове, или предпочитате просто да си почивате на

своята лодка, изберете двигателя, който ви помага да

оползотворите максимално времето си във водата.

Всеки двигател в нашата гама използва най-новите

технологии, оформления на двигатели, гениални

смукателни и изпускателни системи за морски

плавателни съдове на Yamaha – а нашата 4-тактова

разработка е толкова успешна, тъй като ние изграждаме

4-тактови двигатели от нулата по специална морска

спецификация, вместо да приспособяваме обикновени

автомобилни двигатели.

Освен това нашите специално конструирани двигатели

допринасят за защитата на околната среда с помощта на

новаторски технологии за пълно изгаряне на горивото, но

без да се прави компромис по отношение на мощността,

динамиката и функционалността.

Голяма и удобна за ползване дръжка

за носене

Включена стандартна стартова

намотка

Система за сладководно измиване

Движение в плитки води, удобно при

приближаване до брега

Ограничаване на форсирането

Защита срещу запалване на включена

предавка

Предупредителен сигнал при ниско

налягане на маслото

Дръжка на румпела  с лесносгъваща

се конструкция за съхранение и

пренасяне

Ергономичен скоростен лост на

ръкохватката на румпела

Компактна и ефективна конструкция

на двигателя

Изключителна мощност и
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Усъвършенстван дизайн на
ръкохватката на щурвала и
уредите за управление

При този двигател F9.9 е възприет

напълно ергономичен подход към

дизайна на ръкохватката на щурвала и

уредите за управление. Ръкохватката е

с много удобна дължина, а скоростният

лост е идеално разположен на самата

ръкохватка за улеснен достъп, за

уверено, спокойно управление.

Лесносгъваемата и прибираща се

дръжка прави пренасянето и

съхранението много удобни.

Истинска преносимост –
съвсем лесен за носене

Моделът F9.9 е известен със своята

производителност, съчетана с наистина

лесна преносимост и много

стилистични подобрения на дизайна,

което го прави истинско  удоволствие за

употреба. Голямата и удобна дръжка за

носене вече е интегрирана в  скобата на

руля, а ръкохватката на щурвала се

сгъва практично назад, за да направи

двигателя още по- компактен на лодката

– страхотно удобство при съхранение.

Опора за вертикална позиция
при съхранение

Този впечатляващ двигател разполага  и с

други много практични подобрения в

дизайна за лесно и безпроблемно

съхранение. Специалната опора

позволява да съхранявате двигателя F9.9

вертикално – или просто да го поставите

в  легнало положение върху палубата или

на пода – а с новата сгъваема ръкохватка

на щурвала можете да сте сигурни, че

вашият извънбордов двигател ще заема

по-малко пространство на борда или

вкъщи.

Система за сладководно
измиване

Леснодостъпният, монтиран отпред

конектор позволява  отмиване на солта

и замърсяванията от водните канали

без необходимост от стартиране на

двигателя: просто свържете маркуча и

сте готови за работа. Това е

изключително ефективен начин за

намаляване на корозията и за

удължаване на експлоатационния

живот на вашия извънбордов двигател.

Система за движение в
плитки води

Спокойно можете  да плавате край брега

благодарение на системата за движение

в  плитки води на Yamaha. Осигурявайки

достатъчна защита на витлото, тя ви

позволява да се приближите  толкова,

колкото желаете, независимо дали сте

в  мътни езерни води, или в

кристалночисти морски плитчини.

Идеална антикорозионна
защита на Yamaha

Нуждаете се от двигател, на който

можете да разчитате , а извънбордовите

двигатели Yamaha са известни със

своята стабилност, което означава също

така, че те запазват стойността си.

Уникалната алуминиева сплав YDC-30

защитава външните части на двигателя, а

цинковото покритие, висококачествената

неръждаема стомана и 5-слойното

външно покритие осигуряват дълготрайна

защита – отвътре и отвън .
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Engine

Тип на двигателя 4-тактов
Кубатура 212см³
Брой цилиндри/Конфигурация 2/In-line, SOHC
Диаметър х ход 56.0 x 43.0
Капацитет на задвижващия вал в среден диапазон 7.3 / 5,500 об/мин
Работен диапазон при пълен дросел 5,000 - 6,000 rpm
Мазилна уредба Картер
Fuel Induction System 1 карб.
Запалване / предварителна система CDI
Стартерна система Ръчно (MH);Electric (E)
Предавателно число 2.08 (27:13)

Dimensions

Препоръчителна височина на транеца на лодката S431L:558мм

Тегло с витло
F9.9JMHS: 40.0кг,F9.9JMHL:
41.0кг,F9.9JES:42.0кгF9.9JEL:43.0кг

Капацитет на горивен резервоар отделен, 12Литри
Обем на масления картер 0.8Литри

Additional Features

Управление Tiller handle (MH);Дистанционно управление (E)
Диферент & Метод на наклоняване Ръчно
Запалваща бобина / Алтернатор 12V -6Awith recti er/regulator**
Витла Включен

Забележка
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Цялата информация в този каталог е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Възможно е снимките да показват лодки, управлявани от професионалисти, като

от публикуването на тези изображения не се подразбира даване на препоръки или насоки по отношение на

безопасното им управление или начин на употреба. Винаги спазвайте местните морски разпоредби.

Винаги носете препоръчителните лични спасителни средства и оборудване за безопасност при плаване.
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