
Όλη η ισχύς που
χρειάζεστε, χωρίς να
ενοχλείτε τα ψάρια
Οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές της Yamaha είναι ο πιο

οικολογικός τρόπος για την κίνηση ενός μικρού σκάφους όταν

χαλαρώνετε στο νερό.

Με αυτές τις άψογες μηχανές, το κλειδί είναι η χαλάρωση. Δεν

υπάρχει σχεδόν κανένας θόρυβος και σίγουρα κανένα

καυσαέριο, ώστε να μην σας ενοχλεί ποτέ τίποτα– ή να μην

ενοχλείτε κι εσείς κανέναν, γιατί για τους φανατικούς ψαράδες

και τους λάτρεις της φύσης, αυτό είναι το επιπλέον

πλεονέκτημα: μια ηλεκτρική εξωλέμβια της Yamaha δεν

τρομάζει ποτέ τη θαλάσσια ζωή. Έτσι, μπορείτε να περνάτε

υπέροχα απολαμβάνοντας τη φύση.

Η ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή της Yamaha, που

τροφοδοτείται από μια μπαταρία 12 V μικρού μεγέθους, έχει

σχεδιαστεί για εύκολη μεταφορά. Αυτό την κάνει επίσης

ιδανική για ένα μικρό τέντερ.

Πολύ απλή και ελαφριά για να

μεταφέρεται και να χωράει παντού

Εκπληκτικά ισχυρή και εύκολη στο

χειρισμό

Ανθεκτική κατασκευή και αξιόπιστο

μοτέρ 12 V

Σχεδόν άφθαρτος συνθετικός άξονας

προπέλας

Ισχυρή προπέλα που απωθεί τα φύκια

και τους ρύπους

Σύστημα ταχείας προσαρμογής βάθους

έκκεντρων -  εύκολος έλεγχος βάθους της

προπέλας

Μετρητής Push-to-Test για εύκολο

έλεγχο της στάθμης της μπαταρίας

Εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον
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Άφθαρτος συνθετικός άξονας

Οι εξαιρετικά υψηλής απόδοσης συνθετικοί

άξονές μας είναι ισχυρότεροι από τον

χάλυβα και κάμπτονται κατά την κρούση

προτού επανέλθουν στην αρχική τους

θέση. Δεν στραβώνουν, δεν σπάνε, δεν

σκουριάζουν και δεν διαβρώνονται.

Ομαλή, συναρπαστική και
αθόρυβη ισχύς

Οι μεγάλου μεγέθους περιελίξεις και

συλλέκτες διαχέουν τη θερμότητα και

διασφαλίζουν λειτουργία με χαμηλότερες

θερμοκρασίες, παρατεταμένη απόδοση

ισχύος από την μπαταρία και μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής του μοτέρ, ενώ το μοναδικό

σύστημα έδρασης μειώνει την τριβή και

περιορίζει στο ελάχιστο τον ενοχλητικό για

τα ψάρια θόρυβο. Θα είστε τόσο ήσυχοι,

που δεν θα σας ακούν να πλησιάζετε.

Σύστημα ταχείας προσαρμογής
βάθους έκκεντρων - εύκολος
έλεγχος βάθους της προπέλας

Εύκολη και ασφαλής αλλαγή του βάθους της

προπέλας με το σύστημα ταχείας

προσαρμογής βάθους έκκεντρων. Η έξυπνη

αυτή λειτουργία κάνει τη ρύθμιση απλή

υπόθεση και κλειδώνει με ασφάλεια

διατηρώντας το μοτέρ σας εκεί ακριβώς όπου

το θέλετε.

Ένας ανθεκτικός, μικρός και
ισχυρός συνεργάτης

Όπως και ο (σχεδόν) άφθαρτος συνθετικός

άξονάς της, η εξαιρετική, μικρή εξωλέμβια

μηχανή M12 είναι επίσης ανθεκτική από

κάθε άποψη -  από το ακούραστο μοτέρ 12

V με μόνιμους μαγνήτες και την ανθεκτική

στη φθορά, ισχυρή προπέλα που απωθεί

τα φύκια έως το ιδιαίτερα ανθεκτικό στις

ζημιές περίβλημά της. Με λίγα λόγια, σας

πάει όπου θέλετε. Χωρίς δυσάρεστες

εκπλήξεις.
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Electric-Drive Technical specs

Στατική ώση (kg) 13.6
Κατανάλωση Amp 30
Τάση 12
Βάρος (κιλά) 7
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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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