
All kraften du trenger –
uten å forstyrre
 skene
Yamahas Electric Drive lager ikke eksos og er tilnærmet

lydløs.

Rolig, behagelig avkobling er nøkkelordet. Uten støy eller

eksosutslipp forstyrrer og plager du verken deg selv

eller andre. Ivrige  skere og naturelskere får med en

ekstra bonus. En Yamaha el-motor skremmer ikke

dyrene vekk. Derfor kan du nyte dagen utendørs med

god samvittighet.

Din Yamaha el-motor drives av et kompakt 12-volts

batteri og er utformet for å kunne tas med. Den passer

utmerket til joller og gummibåter.

Veldig enkel og lett å bære – og å

montere

Overraskende kraftig – men enkel å

styre

Robust konstruksjon og pålitelig 12-

volts motor

Komposittpropellaksel som nesten er

uknuselig

Komfortabel styrekult med vribar

gasskontroll

Justerbar styrefriksjonskontroll

Kraftig propell motstår ugress og

 ytende søppel

Hurtigkobling for dybdejustering –

enkel dybdekontroll for propellen

Push-to-Test-måler gjør det enkelt å

sjekke batterinivået

Svært miljøvennlig
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Justerbar styrefriksjonskontroll

En innovativ hylse som er plassert over

motorfestet på M26, gjør det enkelt å

justere styrefriksjonen. La den være løs

hvis du ønsker lett styring, eller stram den

for å holde motoren fastere på plass.

Dette gir en "stivere" styrefølelse – eller

stabilitet når motoren skal lagres.

Solid komposittaksel

Våre solide komposittaksler er sterkere

enn stål, kan i praksis ikke knekke og er

 eksible ved eventuelle sammenstøt. De

kan verken knekke, ruste eller korrodere.

Jevn og stillegående kraft

De ekstra store spolene og strømfordelerne

sprer varme, noe som resulterer i drift med

lavere temperatur, utvidet batterikapasitet

og lengre motorlevetid, mens det unike

lagersystemet reduserer friksjon og gjør

motorene ekstremt stillegående. Du

beveger deg så stille at du knapt nok høres.

Vribar gasskontroll

Styrekulten, som kan vippes og forlenges,

øker allsidigheten og komforten. Finnes

på M26. Med en vippevinkel på opptil 45°

og lengde på 15 cm, er den enkel å

tilpasse manøvreringen til alle situasjoner

og typer  ske. M26 leveres med et

ergonomisk utformet grep.

Hurtigkobling for
dybdejustering – enkel
dybdekontroll for propellen

Juster dybden til propellen enkelt og greit

med denne hurtigkoblingen for

dybdejustering. Denne avanserte detaljen

gjør justering enkelt. Propellen stikker så

dypt som du vil.

En virkelig tø  liten kraftpartner

I tillegg til den (nesten) uknuselige

komposittakselen er den fantastiske lille

utenbordsmotoren M26 tø  på alle andre

måter også – fra den hardtarbeidende,

permanente magnetmotoren på 12 volt og

den slitesterke, ugressmotstandige

kraftpropellen til det kraftige huset. Kort

sagt, den drar dit du drar. Uten dramatikk.
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Motor

Boring x slag mm x mm
Propellaksele ekt / rpm
Driftsområde ved full gasspådrag - rpm

Dimensjoner

Anbefalt høyde på båtens akterspeil mm

Electric-Drive Technical specs

Statisk skyvekraft (kg) 24.9
Forbruk (ampere) 43
Spenning 12
Vekt (kg) 11
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten

forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen

anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i

publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid en anbefalt

personlig  yteenhet og sikkerhetsutstyr når du er i båten.
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