
Teknologiaa, johon
maailma luottaa
Niin vesiurheilun huumasta kuin rennosta menostakin

nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka

avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään

Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita,

rakenneratkaisuja ja imu- ja pakojärjestelmiä. 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.

Mukava kookas kantokahva

Valokäämi vakiona

Makeavesihuuhtelujärjestelmä

Matalan veden ajojärjestelmä lähellä

rantaa ajoa varten

Kierrosluvun rajoitin

Vaihde päällä käynnistyksen

estojärjestelmä

Alhaisen öljynpaineen hälytys

Taittuva ohjausvarsi helpottaa

kantamista ja varastointia

Ergonominen vaihdevipu

ohjausvarressa

Kätevänkokoinen ja tehokas moottorin

muotoilu

Huomattavaa tehoa ja vaikuttavaa

vääntöä

Varastointi käy kätevästi eri asennoissa

lepotuen avulla
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Edistyksellinen ohjausvarren
muotoilu ja hallintalaitteet

F9.9-perämoottorin ohjausvarsi ja

hallintalaitteet on muotoiltu erittäin

ergonomisiksi. Ohjausvarsi on kätevän

pituinen. Vaihdevipu sijaitsee

ohjausvarressa ja on siten helposti

saatavilla, mikä tuo hallintaan varmuutta

ja rentoutta. Kätevästi taittuvan

ohjausvarren ansiosta perämoottorin

kantaminen ja varastointi sujuu

mukavasti.

Aidosti kannettava – ja myös
helppo kantaa

F9.9 tunnetaan yhtä lailla aidosta

kannettavuudestaan kuin

suorituskyvystäänkin. Sen muotoilua on

viety yhä pidemmälle, ja sitä on todella

miellyttävää käyttää. Kookas ja mukava

kantokahva on nyt integroitu moottorin

kiinnitysjalustaan. Ohjausvarsi taittuu

näppärästi entistä kätevämpään kokoon

niin veneessä kuin varastossa.

Lepotukien avulla varastointi
useissa asennoissa

Tässä moottorimallissa on hyvin

käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka

helpottavat moottorin varastointia.

Lepotukien avulla F9.9 voidaan varastoida

tai laskea lattialle tai veneen kannelle

useissa eri asennoissa. Taittuvan

ohjausvarren ansiosta moottori vie

vähemmän tilaa niin veneessä kuin kotona

varastossa.

Makeavesihuuhtelujärjestelmä

Suola ja muu lika voidaan huuhtoa

perämoottorin vesikanavista vain

liittämällä puutarhaletku moottorin

etupuoliseen, sijainniltaan kätevään

liitäntään, ilman että moottoria tarvitsee

käyttää. Vesikanavien huuhteleminen

auttaa osaltaan ehkäisemään korroosiota

ja pidentää moottorin käyttöikää

entisestään.

Matalan veden asento

Yamaha-perämoottoreiden matalan veden

asennon avulla voit suunnata turvallisin

mielin rantaa kohti. Matalan veden asento

suojaa potkuria ja mahdollistaa ajamisen

lähellä rantaa, ajelitpa sitten

sameavetisellä järvellä tai meren

kirkasvetisillä matalikoilla.

Yamahan tehokas
korroosiosuojaus

Haluat moottorin, johon voit luottaa.

Yamaha-perämoottorit tunnetaan kestävinä

ja hyvin jälleenmyyntiarvonsa säilyttävinä.

Ainutlaatuinen YDC-30-alumiiniseos suojaa

moottorin ulkoisia osia, ja sinkkipinnoite,

korkealaatuinen ruostumaton teräs ja 5-

vaiheinen ulkopinnoite suojaavat moottoria

pitkäkestoisesti sisältä ja ulkoa.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 212 cm³
Sylinterien lkm / asettelu 2/In-line, SOHC
Sylinterin mitat 56.0 mm x 43.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 7.3 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue 5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Imujärjestelmä 1 kaas.
Ignition / advance system CDI
Käynnistysjärjestelmä Manual (MH);Electric (E)
Välityssuhde 2.08 (27:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus S431L:558mm

Paino potkurin kanssa
F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL:
41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg

Polttoainesäiliön tilavuus erillinen, 12Litraa
Öljykaukalon tilavuus 0.8Litraa

Lisäominaisuudet

Hallinta Tiller handle (MH);Remote control (E)
Trimmaus ja kippaus -tapa Käsikäynnistys
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V -6Awith recti er/regulator**
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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