
Teknologiaa, johon
maailma luottaa
Niin vesiurheilun huumasta kuin rennosta menostakin

nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka

avulla vesillä liikkumisesta saadaan enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään

Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita,

rakenneratkaisuja ja nerokkaita imu- ja pakojärjestelmiä.

Yamahan 4-tahtiteknologian kehitys on ollut hyvin

menestyksekästä juuri siksi, ettemme ole alun

alkaenkaan yrittäneet muuntaa tavallisia

autonmoottoreita perämoottoreiksi vaan olemme

suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia koneita puhtaasti

venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös

ympäristönsuojelua uraauurtavien puhtaan palamisen

teknologioiden avulla, kuitenkaan tehosta,

suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.

Äärimmäistä tehoa - 5,6 litraa • 32

venttiiliä • 60º V8 • DOHC • VCT

Tehokkuutta - kaikkien aikojen

ensimmäinen nelitahtinen, jossa

suorasuihkutus

Täsmällistä ohjausta -

sisäänrakennettu sähköinen steer-by-

wire-järjestelmä

Äärimmäistä hallintaa - ainutlaatuiset

täysin elektroniset järjestelmät

Uudella pakojärjestelmällä kolme

kertaa enemmän työntövoimaa

peruutusvaihteella

Varmatoimisuutta - lujatekoinen

erikoissuunniteltu kampiakseli

Luotettavuutta - uudet

vankkarakenteiset hammaspyörät

Uusi linjakas alaosa, jykevä vaihteisto

Kaksikammioinen öljypumppu

äärimmäisen vaativaan käyttöön

Huippukätevä vaihteistoöljyn vaihto

veneen ollessa vedessä

Suuri latausteho - enemmän

virrantuottoa alhaisilla kierrosluvuilla

XTO OS -potkurit - ihanteellinen
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Teknologiaa, johon maailma luottaa
XTO muuttaa käsitykset voimanlähteen valinnasta veneeseen. Tässä perämoottorissa vertaansa vailla

oleva teho, vääntö ja nopeus yhdistyvät luontevasti huippuedistykselliseen teknologiaan ja

suorituskykyyn.

XTO O shore -perämoottorin uudenlainen voimakkaan jäntevä muoto ja dynaaminen ulkoasu

viestivät selkeästi ensimmäisenä alalla sovelletuista konsepteista ja teknologioista, jotka vain

odottavat pääsyä elementtiinsä.

Ensimmäinen suorasuihkutusta hyödyntävä nelitahtimoottori. Ensimmäinen perämoottori, jossa on

integroitu elektroninen ohjaus saumattomalla yhteydellä Yamahan Helm Master® -järjestelmään.

Ensimmäinen perämoottori, joka yltää uudelle tasolle peruutusvaihteella ajon työntövoimassa,

väännössä ja nopeudessa. Käänteentekevää suorituskykyä suurille veneille tarjoava XTO on aivan oma

lukunsa perämoottorien kehityksessä. Yllä parhaimpaan. Löydä äärimmäinen suorituskyky.
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Teho, vääntö ja hallinta uudelle
tasolle

Mallinimi XTO tulee sanoista Xtreme

Thrust Output. Ajatuksena on, että

tämän mahtavan V8-moottorin

tehontuotto, suorituskyky ja tarkka

hallittavuus edustavat aivan uutta

sukupolvea perämoottoriteknologiassa.

Yamahan XTO-moottorit ja

ainutlaatuinen Helm Master® -

ohjausjärjestelmä tuovat suuriin o shore-

veneisiin saumattomasti integroidun

tehontuotto- ja hallintaratkaisun. Tutustu

äärimmäiseen suorituskykyyn.

5,6 litraa ahtamatonta V8-
tehoa

Uljas tehopakkaus, mallistomme kirkkain

helmi, perustuu Yamahan viimeisimpään

tekniikkaan ja edustaa aivan uutta tasoa

perämoottoreiden kehityksessä. Sen

vakuuttavia ominaisuuksia ovat viittä

polttoainepumppua hyödyntävä

suorasuihkutusjärjestelmä, kaksi kannen

yläpuolista nokka-akselia (DOHC),

säätyvä nokka-akselin ajoitus (VCT),

kaksikammioinen öljypumppu,

kaksivaiheinen vesipumppu, neljä

termostaattia ja rakenteeltaan

ainutlaatuinen pakojärjestelmä.

Suorasuihkutuksella parasta
tehokkuutta

Jatkuvasti yhä tehokkaampia ja

taloudellisempia ratkaisuja kehittävä

Yamaha on usein teknisessä kehityksessä

alansa ensimmäinen. Hyvänä esimerkkinä

tästä on XTO-perämoottorimallin

polttoainejärjestelmä. XTO on kaikkien

aikojen ensimmäinen suorasuihkutusta

hyödyntävä nelitahtiperämoottori.

Moottorimallista löytyy toki muitakin

edistyksellisiä ominaisuuksia kuten

vaihteistoöljyn vaihtomahdollisuus veneen

ollessa vedessä ja työntövoimaa lisäävä

pakojärjestelmä.

Sujuvaa tehokkuutta
integroidulla sähköisellä
ohjauksella.

Tämä moottoriin sisäänrakennettu

erittäin tehokas järjestelmä on erillistä

hydraulijärjestelmää kevyempi ja

mutkattomampi. Se on myös siistimpi

asentaa ja käyttää ja vieläpä

huomattavasti nopeampi ja

vaivattomampi kytkeä. Järjestelmä

vastaa ohjausliikkeisiin hydrauliikkaa

nopeammin ja tarkemmin ja sujuvoittaa

näin veneilyä entisestään.

Mukavuus on tärkeää joka
veneilijälle

XTO-perämoottorissa on

veneilymukavuuden kannalta huolellisesti

mietittyjä ominaisuuksia kuten

mahdollisuus vaihteistoöljyn vaihtoon

veneen ollessa vedessä. Moniosainen

moottorikoppa on helppo ja nopea avata,

ja sen rakenneratkaisun ansiosta

huoltotoimenpiteiden ja säätöjen

tekeminen käy kätevästi ja turvallisesti.

Moottorin mahtava latauskapasiteetti

tuottaa tasaisesti 72 ampeeria virtaa ja

alhaisillakin kierrosluvuilla 58 ampeeria.

Lujatekoista tekniikkaa
äärimmäiseen suorituskykyyn.

Tällä tasolla valmistuksen laadusta ja

tekniikan varmatoimisuudesta ei voida

tinkiä. Myös XTO-moottori on joka

suhteessa todella lujaa tekoa. Esimerkkejä

kestämään tehdyistä ratkaisuista ovat

tanakka kampiakseli, vankkatekoiset

hammaspyörät, halkaisijaltaan erityisen

suuri potkuriakseli ja rakenteeltaan aivan

uusi vaihteisto, jonka kitkakerroin on

matala ja jonka jäähdytystä on parannettu.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 5559 cc
Sylinterien lkm / asettelu 60°-V8, 32-valve, DOHC with VCT
Sylinterin mitat 96.0 x 96.0
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 316.9kW / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue 5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä Direct Fuel Injection
Ignition / advance system TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Välityssuhde 1.79 (25:14)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus X:640mm U:767mm E:894mm
Polttoainesäiliön tilavuus -
Öljykaukalon tilavuus 7.8 litres
Dry weight with propeller X: 442.0 kg, U: 453.0 kg, E: 453.0 kg

Lisäominaisuudet

Hallinta Sähköinen kaukohallinta
Trimmaus ja kippaus -tapa Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V - 90A with recti er/regulator
Propeller Valinnainen
Vastakiertomalli Available on X, U and E
Shallow Water Drive Standard
Tilt limitter Standard
Digital Network Gauge II (CL7) Valinnainen
Vaimennus Valinnainen
Full tilt up angle 77°

Huomautus
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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