M-18

Al den kraft du har
brug for - uden at
forstyrre skene
Yamaha el-motoren er den mest miljøvenlige måde at
drive din lille båd på, når du slapper af på vandet.
Med disse elegante enheder er kodeordet afslapning.
Der er stort set ingen støj og slet ingen udstødningsrøg,
så du behøver ikke være bange for at blive forstyrret –
eller at forstyrre andre for den sags skyld, hvilket er en
ekstra bonus for ivrige skere og naturelskere: en elmotor fra Yamaha skræmmer nemlig ikke dyrelivet væk.
På den måde kan du få det bedste ud af din dag i
naturen.
Din Yamaha el-motor drives af et 12 V batteri og er
ekstremt nem at transportere rundt. Det gør den også
perfekt til en lille hjælpebåd eller jolle.
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Nem kontrol af batteriniveau med et
enkelt tryk
Ekstremt miljøvenlig
Overraskende kraftfuld – men nem at
kontrollere
Meget enkel og let at transportere –
og at montere
Robust konstruktion og pålidelig 12 V
motor
En e ektfuld propel, der modstår
søgræs og andre a ejringer
Næsten uforgængelig, sammensat
propelaksel
Låseanordning til dybdejustering –
nem styring af propeldybde

M-18

Uforgængelig sammensat aksel

Jævn, cool og stille motorkraft

Vores sammensatte aksler med ultrahøj

De ekstra store viklinger og

ydeevne er stærkere end stål, stort set

kommutatorer spreder varmen, hvilket

Låseanordning til
dybdejustering – nem styring af
propeldybde

uforgængelige og giver efter ved

giver køligere drift og længere batteri- og

Skift propellens dybde nemt og sikkert med

sammenstød, før de vender tilbage til

motorlevetid, samtidig med at det unikke

låseanordningen til dybdejustering. Denne

deres udgangsposition. De vil ikke bøje,

lejesystem reducerer friktion, hvilket

smarte funktion gør justering nem og låser

knække, ruste eller korrodere.

betyder mindre støj. Du vil være så lydløs,

helt fast, så du har din motor lige dér, hvor

at skene ikke hører dig komme.

du vil have den.

En meget robust, lille partner
med stor e ekt
Ud over sin (næsten) uforgængelige
sammensatte aksel er den fantastiske
lille M18 påhængsmotor også robust i alle
andre henseender, lige fra dens
hårdtarbejdende, permanente 12 V
magnetmotor og dens slidstærke,
e ektfulde propel, der også er
søgræsbestandig, og helt ned til det
slidstærke hus. Kort sagt følger den med
dig overalt. Uden problemer.
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M-18
Electric-Drive Technical specs
Statisk reaktionskraft (kg)
Strømstyrke
Spænding
Vægt (kg)
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16.3
36
12
8

M-18
Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af
billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller
vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale
søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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