
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.

Hver motor i vores serie bruger Yamahas nyeste

marineteknologi, motorteknologi og geniale

indsugnings- og udstødningssystemer – og vores 4-

taktsudvikling har været så succesrig, fordi vi designer og

bygger vores 4-taktsmotorer med marinespeci kationer

fra bunden i stedet for blot at tilpasse almindelige

motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med e ekt, ydeevne eller

anvendelighed bidrager disse specialudviklede motorer

ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende

ren forbrændingsteknologi.

Stor, ergonomisk bærehåndtag

Lysspole monteret som standard

System til ferskvandsskylning

Indstilling til lavtvandssejlads

Omdrejningsbegrænser

"Start-i-gear"-beskyttelse

Akustisk alarm for lavt olietryk

Styrehåndtag, der let kan klappes

sammen, så motoren er nem at

opbevare og bære

Ergonomisk gearhåndtag på

styrehåndtaget

Kompakt og e ektiv motor

Utrolig e ekt og imponerende

drejningsmoment

Ekstra beskyttelsespude til praktisk

lodret opbevaring
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Styrehåndtag og
styreanordninger med
avanceret design

På F9.9 er er der anvendt en ergonomisk

tilgang til styrehåndtaget og

styreanordninger. Styrehåndtaget har en

meget praktisk længde, og gearhåndtaget

er ideelt placeret på selve håndtaget, så

det er nemt at nå, hvilket giver en mere

sikker og afslappet kontrol.

Konstruktionen med et håndtag, som er

let at klappe sammen, gør det meget

praktisk at bære og opbevare motoren.

Ægte mobilitet – og utroligt
nem at bære

F9.9 er berømt for ydeevne med ægte

mobilitet og indeholder mange

designforbedringer, som gør den til en

fornøjelse at bruge. Det store og

komfortable håndtag er nu bygget ind i

styrekonsollen – og styrehåndtaget kan

nemt klappes sammen igen for at gøre

det mere kompakt på båden – og det gør

det lettere at opbevare.

Støttepude til opbevaring i
lodret position

Denne spændende motor har nogle andre

meget praktiske forbedringer, der gør

opbevaring til en leg. Den særlige

beskyttelsespude gør, at F9.9 kan opbevares

lodret eller ligge på bagsiden på dækket

eller gulvet - og med det nye styrehåndtag,

der kan klappes sammen, kan du være sikker

på, at din påhængsmotor optager mindre af

din dyrebare plads om bord eller derhjemme.

System til ferskvandsskylning

Med den lettilgængelige, frontmonterede

tilslutning kan du nemt skylle salt og

snavs væk fra vandvejene uden at være

nødt til at lade motoren køre: Du skal

bare tilslutte en slange, og så er du klar

til at gå i gang. Det er en meget e ektiv

måde at reducere korrosionen på og

derved forlænge påhængsmotorens

levetid.

Lavtvandsindstilling

Du kan sejle sikkert mod stranden takket

være Yamahas lavtvandsindstilling. Det

yder rigelig beskyttelse af propellen og

gør det muligt for dig at komme så tæt

på, som du har behov for, ligegyldigt om

du sejler gennem grumsede søer eller

krystalklare, lavvandede havområder.

Yamahas ideelle
korrosionsbeskyttelse

Du har brug for en motor, du kan stole på,

og påhængsmotorer fra Yamaha er berømte

for deres slidstyrke – hvilket også betyder,

at de bevarer deres gensalgsværdi. En unik

YDC-30 aluminiumslegering beskytter

motorens udvendige dele, og en zink-

belægning, rustfrit stål af høj kvalitet samt

en 5-lags udvendig belægning giver langvarig

beskyttelse både indvendigt og udvendigt.
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Motor

Motortype 4-takts
Slagvolumen 212 cm³
Antal cylindere/kon guration 2/In-line, SOHC
Boring x slaglængde 56.0 mm x 43.0 mm
Skrueaksele ekt i mellemområde 7.3 kW / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftsområde 5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem Vådsump
Benzin indsprøjtningsystem 1 karb.
Ignition / advance system CDI
Startersystem Manual (MH);Electric (E)
Gearudveksling 2.08 (27:13)

Dimensioner

Anbefalet hækbjælkehøjde S431L:558mm

Vægt med skrue
F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL:
41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg

Tankkapacitet seperat, 12liter
Bundkarskapacitet 0.8liter

Yderligere egenskaber

Styreenhed Tiller handle (MH);Remote control (E)
Trim & Tilt metode Manuel
Lysspole/generator 12V -6Awith recti er/regulator**
Propeller Included

Bemærkning
E ekten er målt på propel akslen jvf ICOMIA 28
standard
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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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