
Цялата мощност, от
която се нуждаете –
без изобщо да
изплашите рибата
Електрическото задвижване на Yamaha е най-

екологичният начин за задвижване на Вашата малка

лодка, когато сте на почивка по вода.

Вашата почивка е на първо място при тези отлично

конструирани агрегати. При тях почти липсва шум и няма

никакви изгорели газове, така че няма опасност нещо да

Ви обезпокои – Вас или нещо друго около Вас, защото за

запалените рибари и природолюбителите има

допълнителен бонус: електрическото задвижване на

Yamaha няма да подплаши водните обитатели. По този

начин можете да извлечете максимума от своя ден сред

природата.

Захранвани от компактен 12-волтов акумулатор,

електрическите двигатели на Yamaha са

Много прости, леки за носене и

монтаж

Изненадващо мощни, но лесни за

управление

Здрава конструкция и надежден 12-

волтов двигател

Почти неразрушим гребен вал от

композитни материали

Мощното витло е устойчиво срещу

водорасли и други подводни предмети

Бързодействащ механизъм  за

регулиране на дълбочината – лесно

управление на дълбочината на винта

Измервателен уред „Push-to-Test“ –

за лесно проверяване на акумулатора

Изключително екологичен
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Неразрушим вал от
композитни материали

Нашите високооборотни композитни

валове са по- здрави от стомана,

практически неразрушими и устойчиви

на ударни натоварвания преди връщане

в  първоначалната позиция. Те  няма да

се огънат, счупят, ръждясат или

корозират.

Плавна и тиха мощност без
генериране на топлина

Особено големите намотки и

комутатори разсейват топлината,

осигурявайки по-добро охлаждане и

удължен ресурс на батерията  и

двигателя, а уникалната лагерна

система намалява триенето, за да се

ограничи шумът, плашещ рибите. Вие ще

се движите толкова тихо, че те никога

няма да усетят приближаването ви.

Бързодействащ механизъм  за
регулиране на дълбочината –
лесно управление на
дълбочината на винта

Променяйте дълбочината на винта лесно

и безопасно с бързодействащия

механизъм за регулиране на дълбочината.

Тази интелигентна  конструкция осигурява

лесно регулиране на дълбочината и

възможност за фиксиране на мотора в

желаното от Вас положение.

Един наистина надежден
партньор, който не изисква
много

Също както и неговият (почти)

неразрушим композитен вал,

страхотният малък извънбордови М12 е

надежден и във всяко друго отношение

– от неговия силно работоспособен 12-

волтов двигател с постоянен магнит и

неговото устойчиво на износване и

водорасли мощно витло, съвършено по

отношение на здравия корпус. Накратко,

той идва с Вас, където и да отидете . Без

премеждия.
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Electric-Drive Technical specs

Статична тяга (кг) 13.6
Сила на теглене 30
Напрежение 12
Тегло (кг) 7
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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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