
Διεθνώς
αναγνωρισμένη
τεχνολογία
Αν αυτό που ψάχνετε είναι η ισχυρή, άμεση δύναμη ώσης και

έλξης, και όχι η απόλυτη ταχύτητα, επιλέξτε τη μηχανή που

παρέχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ανεξαρτήτως

συνθηκών.

Όλες οι μηχανές της σειράς T της Yamaha ενσωματώνουν τις

πιο πρόσφατες τεχνολογίες θαλάσσης της Yamaha,

συμπεριλαμβανομένης της κατοχυρωμένης προπέλας διπλής

ώσης της Yamaha, που παρέχει μέγιστη ώση κατά την

πλεύση πρόσω και ανάποδα για εύκολους ελιγμούς χωρίς

κόπο και άμεση στάση σε μικρές αποστάσεις.

Και, χωρίς συμβιβασμούς από άποψη ισχύος, απόδοσης ή

ευχρηστίας, οι ειδικά σχεδιασμένοι κινητήρες θαλάσσης της

Yamaha προστατεύουν παράλληλα το περιβάλλον με χρήση

πρωτοποριακών τεχνολογιών καθαρής καύσης.

Ειδικές σχέσεις μετάδοσης για

υψηλότερη ώση

Προπέλα διπλής ώσης: υψηλή ώση κατά

την πλεύση πρόσω και ανάποδα

Σύστημα ρύθμισης κλίσης / ανύψωσης

μεγάλου εύρους

Σύστημα PrimeStart™, εύκολο σαν να

εκκινείτε το αυτοκίνητό σας

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

τοποθετημένος στο εμπρός μέρος για

εύκολο έλεγχο

Λαβή λαγουδέρας πολλαπλών λειτουργιών

(προαιρετική)

Μικρού μεγέθους και αποδοτικής

σχεδίασης κινητήρας

Εξαιρετική ισχύς και εντυπωσιακή ροπή

Ανάφλεξη CDI

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης

Σύστημα πλεύσης σε ρηχά νερά για

πλεύση κοντά στα αβαθή

Σύστημα έκπλυσης με φρέσκο νερό

T 25hp



Διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία
Όταν χρειάζεστε ισχύ και ακρίβεια στο χειρισμό, τα μοντέλα T της εταιρείας μας δίνουν την ιδανική απάντηση.

Αυτές οι μηχανές υψηλής ώσης και υψηλής ροπής είναι ιδανικές για ιστιοπλοϊκά, αλιευτικά και σκάφη γενικής

χρήσης και θέτουν υψηλά πρότυπα απόδοσης με ελάχιστο θόρυβο, χαμηλούς κραδασμούς και μέγιστη

οικονομία καυσίμου.

Τα μοντέλα T χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη προπέλα διπλής ώσης της Yamaha για να παρέχουν πλήρη

ώση κατά την πλεύση πρόσω και ανάποδα και να διευκολύνουν την εκτέλεση ελιγμών με μεγάλα σκάφη.

Καθώς παρέχει τα ίδια, αλλά βελτιωμένα, τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα με την παγκοσμίως

αναγνωρισμένη, αποδεδειγμένης αξίας 25hp, αυτή η έκδοση T είναι μια πανίσχυρη μηχανή που έχει

κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες σας. Φυσικά, η εξαιρετική οικονομία καυσίμου

και ο εύκολος χειρισμός αποτελούν στάνταρ χαρακτηριστικά.

T 25hp
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Ειδικές σχέσεις μετάδοσης για
υψηλότερη ώση

Οι μηχανές T έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να

παρέχουν μεγαλύτερη ώση και ροπή σε

σχέση με μια συμβατική μηχανή. Επίσης, οι

ειδικές σχέσεις μετάδοσης βοηθούν να

αποτρέπεται η σπηλαίωση και το

πατινάρισμα της προπέλας. Λειτουργούν

σε συνδυασμό με άλλα μοναδικά

χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχουν μια

ιδανική πηγή ισχύος σε σκάφη όπου η

δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου είναι πιο

σημαντική από την υψηλή ταχύτητα.

Προπέλα διπλής  ώσης για
μέγιστη ισχύ κατά την πλεύση
πρόσω και ανάποδα

Οι ειδικές προπέλες που τοποθετούνται

στα μοντέλα T δεν έχουν μόνο μεγαλύτερη

διάμετρο από το κανονικό, αλλά και

πτερύγια χαμηλού βήματος σχεδιασμένα για

μεγιστοποίηση της ώσης τόσο στην

πλεύση πρόσω όσο και στην πλεύση

ανάποδα (με ανακατεύθυνση της ροής

καυσαερίων). Επομένως, παρέχεται

μεγαλύτερη ευελιξία στους ελιγμούς,

χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο κατά το

χειρισμό βαρύτερων σκαφών.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε
συνδυασμό με αθόρυβη
λειτουργία χωρίς κραδασμούς

Η αντλία επιτάχυνσης συνδυάζεται με έναν

μακρύ αγωγό εισαγωγής για αυξημένη

απόδοση στις χαμηλές έως μέσες ταχύτητες

και σάς παρέχει την ισχύ που χρειάζεστε, τη

στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο. Η T

25hp διαθέτει επίσης αντίβαρο και μεγάλες

βάσεις που συνδυάζονται για περιορισμό των

κραδασμών που γίνονται αισθητοί μέσα στο

σκάφος, καθώς και ένα ειδικό σύστημα

εξάτμισης με λαβύρινθο που βοηθά στη

μείωση των επιπέδων θορύβου.

Εξαιρετική ευκολία και άνεση
κατά την οδήγηση

Θα διαπιστώσετε ότι η T 25hp προσφέρει

μεγάλη ευκολία ελέγχου και άνετη οδήγηση

χάρη στα διάφορα χαρακτηριστικά της, από

το μοχλό αλλαγής ταχυτήτων που είναι

τοποθετημένος στο εμπρός μέρος και τη

δυνατότητα ρύθμισης της τριβής του τιμονιού

με ένα μοχλό έως τη συσκευή

αποσυμπίεσης για ομαλή και εύκολη

εκκίνηση. Η προαιρετική λαβή λαγουδέρας

πολλαπλών λειτουργιών αποτελεί έναν

ακόμα λόγο για να επιλέξετε αυτήν την

ανθεκτική και αξιόπιστη μηχανή.

Προαιρετική μεγάλη λαβή
λαγουδέρας πολλαπλών
λειτουργιών

Αυτή η εξαιρετική, προαιρετική λαβή φέρνει

όλα τα στοιχεία ελέγχου της μηχανής κοντά

στο χειριστή και προσφέρει μια ακόμα

μεγαλύτερη λαγουδέρα για άνετη οδήγηση,

χειρισμό και ελιγμούς. Είτε κάνετε ελιγμούς

στη μαρίνα, είτε ταξιδεύετε με υψηλές

ταχύτητες, αυτή η εξαιρετική μηχανή έχει

εκπληκτικές επιδόσεις. Χάρη σε αυτές,

απολαμβάνετε περισσότερο την απόκτηση

και τη χρήση μιας T 25hp.

PrimeStart™, εύκολο σαν να
εκκινείτε το αυτοκίνητό σας

Ναι, η εκκίνηση της εξωλέμβιας μηχανής είναι

πλέον τόσο εύκολη όσο και η εκκίνηση του

αυτοκινήτου σας, ακόμη και σε συνθήκες

ψυχρής εκκίνησης. Το αποκλειστικό, θρυλικό

σύστημα PrimeStart™ της Yamaha

διασφαλίζει ότι η μηχανή σας θα εκκινείται

κάθε φορά που επιλέγετε είτε την ηλεκτρική

είτε την χειροκίνητη εκκίνηση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος
Κυβισμός 498 cm³
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 2/In-line,SOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή 65.0 mm x 75.0 mm
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 18.4 / 5,500 rpm
Εύρος μέγιστων στροφών 5,000 - 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System 1 καρμπ.
Σύστημα ανάφλεξης CDI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σχέση μετάδοσης 2.42 (29:12)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη L536
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου separate, 25litres
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 1.6litres
Βάρος χωρίς την προπέλα 92kg

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Χειριστήριο

Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης
Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και
ανύψωσης

Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος 12V -14A
Propeller Included

Σχόλια
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά ως γενικές οδηγίες

και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να παρουσιάζονται σκάφη που τα

χειρίζονται επαγγελματίες και δεν αποτελούν σύσταση ή καθοδήγηση αναφορικά με τον ασφαλή χειρισμό. Επίσης,

δεν επιδιώκεται ή υποδηλώνεται καμία σύσταση ή οδηγία σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία ή τον τρόπο χρήσης

μέσω της δημοσίευσης αυτών των εικόνων. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας. Όταν

βρίσκεστε σε σκάφος, πρέπει να φοράτε πάντα ατομικό σωσίβιο και να διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

ασφαλείας.
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