
Tehnologija, vredna
zaupanja
Če namesto čiste hitrosti želite močan in sunkovit potisk

ter veliko vlečno moč, ne glede na pogoje, izberite točno

takšen motor, ki vam to zagotavlja.

Vsi motorji Yamahine serije T uporabljajo najsodobnejšo

Yamahino pomorsko tehnologijo in patentirano eliso z

dvojnim potiskom, ki omogočata največji potisk tako pri

plovbi naprej kot v vzvratni smeri, zato je manevriranje in

ustavljanje plovila popolnoma preprosto, tudi na kratkih

razdaljah.

Hkrati pa posebej zasnovani Yamahini pomorski motorji, ki

se ponašajo z izjemno močjo, zmogljivostjo in

uporabnostjo, s popolnoma novimi tehnologijami za čisto

izgorevanje prispevajo tudi k ohranjanju okolja.

Vse lastnosti in prednosti motorja

Yamaha 60hp

Posebna prestavna razmerja za večji

potisk

Elisa z dvojnim potiskom – visok potisk

pri plovbi naprej in v vzvratni smeri

Yamahina možnost za zaščito pred

krajo izvenkrmnega motorja (Y–COP)

Združljivost z Yamahinim sistemom

digitalnega omrežja

Širokokotni Power Trim & Tilt

Dodatni sistem za omejevanje nagiba

Vžig TCI

Alternator visoke izhodne moči

Pogonski sistem za plovbo v plitvinah

Sistem PrimeStart™ za enostaven

zagon

Sistem spiranja s svežo vodo
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Tehnologija, vredna zaupanja
Če želite surovo moč in natančno vodljivost, so naši modeli T prava izbira. Motorji z visokim potiskom in

navorom postavljajo visoke standarde zmogljivosti, saj imajo izjemno nizko raven hrupa, tresljajev in

porabe goriva ter so idealni za jadrnice, ribolov in delovne čolne.

Vsi modeli T uporabljajo Yamahino patentirano eliso z dvojnim potiskom, ki omogoča polni potisk pri

plovbi naprej in v vzvratni smeri, zato je manevriranje težkih plovil povsem preprosto.

Mikroračunalniški vžig TCI omogoča enostaven in zanesljiv zagon v vseh razmerah, alternatorji visoke

izhodne moči pa zagotavljajo dodatno moč pri zagonu, tudi po daljšem delovanju pri nizkih vrtljajih.

Modeli serije T so zmogljivi delovni motorji, ki vas nikoli ne bodo pustili na cedilu.
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Posebna prestavna razmerja za
večji potisk

Motorji T so v primerjavi z običajnimi

motorji načrtno zasnovani za izjemen

potisk in velik navor. Ponašajo se s

posebnimi prestavnimi razmerji, ki

preprečujejo kavitacijo in zdrs elise.

Motorji delujejo v kombinaciji z drugimi

edinstvenimi funkcijami in tako nudijo

idealen vir moči za čolne, pri katerih je

zmogljivost prevažanja tovora

pomembnejša kot visoka hitrost.

Elise z dvojnim potiskom nudijo
največjo moč pri vožnji naprej in
v vzvratni smeri

Posebne elise, nameščene na modele T ,

se ne ponašajo samo z večjim premerom

od ostalih, temveč tudi z lopaticami z

majhnim naklonom, ki so zasnovane za

povečanje potiska pri vožnji naprej in s

preusmeritvijo izpušnih plinov tudi v

vzvratni smeri. To omogoča odlično

manevriranje, kar je še posebej velika

prednost pri upravljanju težjih čolnov.

Yamahina možnost za zaščito
pred krajo izvenkrmnega motorja
(Y–COP)

Yamahin edinstven sistem za blokado

zagona Y-COP je učinkovit in enostaven za

uporabo. Z gumbom na ličnem in preprostem

daljinskem upravljalniku lahko zaklenete in

odklenete motor. Sistem preprečuje

nepooblaščeno uporabo čolna z izvenkrmnim

motorjem, zaradi česar ste lahko brez skrbi,

ko ga zapustite brez nadzora.

Možnost sistema digitalnega
omrežja Yamaha

T 60hp je združljiv z Yamahinimi

digitalnimi mrežnimi merilniki. Merilniki

podajajo natančne podatke o delovanju in

učinkovitosti, med katere sodijo

večfunkcijski obratomer za prikaz števila

vrtljajev, delovnih ur, kota trima, tlaka

olja, opozorilnih luči in nastavljivega

števila vrtljajev motorja ter merilnik za

hitrost/porabo goriva s podatki o hitrosti,

količini goriva v rezervoarju in podatki o

varčevanju z gorivom.

Širokokotni Power Trim & Tilt

Odkrijte vsestranskost in moč Yamahinih

motorjev. Izjemna odzivnost na pritisk

gumba, s katerim enostavno nastavite

trim (nastavitev optimalnega nagiba) in

tilt (dvig motorja iz vode). Širok razpon

nastavljivega položaja trima omogoča

samozavestno upravljanje plovila, saj

negativen trim izboljša pospešek in

povzroči, da se čoln hitreje dvigne na

gladino.

Alternator visoke izhodne moči

Nikoli vas ne bo pustil na cedilu. Alternator

visoke izhodne moči je standardna oprema

izvenkrmnih motorjev serije T in zagotavlja

vedno dovolj moči za zagon motorja, tudi po

daljšem obdobju delovanja v prostem teku

ali kadar motor deluje pri nizkih vrtljajih in

pri uporabi različne dodatne opreme.
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Agregat

Tip agregata 4-taktni
Prostornina 996 cm³
Št. /Kon guracija 4/In-line,SOHC
Vrtina x gib 65.0 mm x 75.0 mm
Moč na pogonski gredi propelerja na sredini razpona 44.1 / 5,500 rpm
Domet s polnim plinom 5,000 - 6,000 rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
Sistem indukcije goriva Elektronski vbrizg goriva - EFI
Zagon / napredni sistem CDI
Zagon Električni
Prestavno razmerje 2.33 (28:12)

Dimenzije

Višina krme L530X:644mm
Prostornina rezervoarja za gorivo separate, 25litres
Prostornina posode za olje 2.1litres
Teža brez propelerja 125 kg - 127 kg

Dodatne lastnosti

Kontrola Daljinska komanda
Trim & metoda nagiba Širokokotni Power Trim & Tilt
Vžigalna tuljava / Alternator 12V -16A
Blokada motorja YCOP (zaščita pred krajo izvenkrmnega motorja)
Propeler Standardna oprema

Opomba
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Vse informacije v tem katalogu so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila. Fotogra je lahko prikazujejo čolne, ki jih upravljajo profesionalci, vendar nobena

od teh slik ne prikazuje priporočil oziroma navodil za varno upravljanje ali način uporabe. Vedno

upoštevajte lokalne pomorske predpise. Pri plovbi vedno nosite priporočen rešilni jopič in varnostno

opremo.

T 60hp

www.yamaha-marine.eu


