M-12

Viac výkonu ako by ste
mohli potrebovať – bez
rušenia vodných
živočíchov
Elektrické pohony Yamaha predstavujú najekologickejší
spôsob na pohon malej lode pri oddychu na vode.
S týmito kompaktnými jednotkami sa môžete sústrediť v
prvom rade na oddych. Nevytvárajú prakticky žiadny hluk
ani výfukové plyny, preto sa nemusíte obávať, že by vašu
pohodu niečo rušilo – a ani vy nebude rušiť nič okolo seba
– atraktívna vlastnosť, ktorá poteší zanietených rybárov a
milovníkov prírody: elektrický pohon Yamaha neodplaší
žiadne voľne žijúce živočíchy. Aby ste mohli deň v prírode
naplno užiť.
Vďaka napájaniu kompaktnou 12 V batériou je elektrický
pohon Yamaha výnimočne prenosný. Vďaka čomu sa
dokonale hodí na malé člny a loďky.
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Veľmi jednoducho sa prenáša – a
montuje
Prekvapujúco výkonný – no jednoducho
ovládateľný
Spoľahlivý 12 V elektromotor s odolnou
konštrukciou
Takmer nezničiteľný hriadeľ lodnej
skrutky z kompozitného materiálu
Výkonná lodná skrutka si poradí s
vodnými rastlinami a plávajúcimi
nečistotami
Systém nastavenia hĺbky Quick-Cam
Depth Adjuster – jednoduché ovládanie
hĺbky lodnej skrutky

M-12

Nezničiteľný kompozitný
hriadeľ

Hladký a tichý chod bez
prehrievania

Naše kompozitné hriadele s ultra vysokou

Extra veľké vinutia a komutátory

pevnosťou sú pevnejšie než oceľ,

odvádzajú teplo, vďaka čomu nedochádza

Systém nastavenia hĺbky QuickCam Depth Adjuster –
jednoduché ovládanie hĺbky
lodnej skrutky

prakticky nezničiteľné a pri náraze sa

počas prevádzky k prehrievaniu, zvyšuje sa

Pomocou systému nastavenia hĺbky Quick-

ohnú a vrátia do pôvodnej polohy.

výkon batérie a predlžuje sa životnosť

Cam Depth Adjuster môžete jednoducho a

Nezdeformujú sa, nezlomia sa,

motora, zatiaľ čo jedinečný systém ložísk

bezpečne meniť hĺbku lodnej skrutky. Táto

nehrdzavejú ani nekorodujú.

znižuje trenie s cieľom znížiť hluk, ktorý

inteligentná funkcia zjednodušuje

by mohol ryby odplašiť. Budete tak ticho,

nastavenie a umožňuje pevné zaistenie, aby

že si vás ani nevšimnú.

bol elektromotor na tom správnom mieste.

Skutočne odolný malý výkonný
pomocník
Rovnako ako jej (takmer) nezničiteľný
kompozitný hriadeľ je skvelá malá
prívesná M12 odolná aj v iných smeroch –
platí to aj o jej výkonnom 12 V
elektromotore s permanentnými
magnetmi a jej odolnej lodnej skrutke,
ktorá si poradí aj s vodnými rastlinami, či
o plášti, ktorý je tiež odolný voči
poškodeniu. Jednoducho pôjde s vami
všade. Bez problémov.
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M-12
Statický tah (kg)
Amp. tah
Napětí
Váha (kg)
Kardan
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13.6
30
12
7
762 mm

M-12
All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior
notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance
in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.
Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal otation device
and safety equipment when boating.
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