
Technologie waarop de
wereld vertrouwt
Of je nu geniet van de opwinding van de watersport of

liever heerlijk ontspant op je boot, kies de motor die je

helpt om het beste uit je tijd op het water te halen.

Elk model in ons assortiment maakt gebruik van de

allernieuwste Yamaha-buitenboordmotortechnologie,

motorconstructies en ingenieuze inlaat- en

uitlaatsystemen. Onze viertakt buitenboordmotoren zijn

zo succesvol omdat we in plaats van automotoren aan te

passen, altijd volledig nieuwe viertaktmotoren speciaal

voor gebruik op het water ontwikkelen.

Bovendien dragen deze speciaal ontworpen

buitenboordmotoren bij tot het behoud van het milieu

dankzij de toepassing van grensverleggende schone

verbrandingstechnologieën, zonder daarbij toegevingen

te moeten doen op het vlak van vermogen, prestaties of

betrouwbaarheid.

Extreme Power - 5,6 l • 32-v • 60º V8 •

DOHC • VCT

E ciëntie - eerste viertakt met

directe injectie

Precisie - ingebouwd elektrisch steer-

by-wire systeem

Ultieme bediening - unieke, volledig

elektronische systemen

300% meer stuwkracht achteruit van

nieuw uitlaatsysteem

Betrouwbaarheid - robuuste op maat

gemaakte krukas

Duurzaamheid - nieuw heavy duty

schakelsysteem

Nieuw slank ontwerp van de onderste

unit met massieve tandwielkast

Dubbele kameroliepomp voor extreme

situaties

Zeer handige verversingsmogelijkheid

van tandwielolie voor op het water
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Nieuwe niveaus van kracht,
koppel en controle

XTO staat voor Xtreme Thrust Output

(extreme stuwkracht), want deze

ontzagwekkende V8-unit levert een

ongekende hoeveelheid vermogen,

prestaties en precisie. Samen bieden onze

XTO-motoren en uniek Helm Master®-

systeem een naadloos geïntegreerde

oplossing voor vermogen en besturing voor

grotere o shore boten. Ontdek het

Extreme.

5,6 liter V8-vermogen met
natuurlijke aanzuiging

In het hart van dit vlaggenschip bevindt

zich de nieuwste technologie van Yamaha,

op een ongekend niveau. Met kenmerken

als directe brandsto njectie met 5

pompen, VCT (Variable Camshaft Timing),

DOHC (Double Overhead Camshafts),

oliepomp met dubbele kamer, 2-traps

waterpomp, viervoudige thermostaten,

ons unieke in-bank uitlaatsysteem …

wordt er een nieuwe benchmark gezet.

Ultieme e ciëntie door directe
injectie

Met onze constante zoektocht naar steeds

meer e ciëntie en brandstofzuinigheid, zijn

de primeurs in de industrie vaak bij Yamaha

te vinden. Het brandstofsysteem van de

XTO is een goed voorbeeld - het is de

allereerste viertaktmotor met directe

injectie. De XTO zit boordevol met

dergelijke voordelen, van de olieverversing

op het water tot het stuwkrachtverhogende

uitlaatsysteem.

Geïntegreerde elektrische
stuurinrichting - soepel en
e ciënt.

Dit zeer e ciënte systeem, ingebouwd in

de motorunit zelf, is niet alleen lichter en

minder complex dan een apart hydraulisch

systeem, maar is schoner in gebruik en

veel sneller en eenvoudiger te installeren.

Bovendien is de reactietijd voor de

bestuurder sneller en nauwkeuriger - en

het resultaat nog soepeler.

Gemak is belangrijk voor elke
eigenaar

Daarom heeft de XTO attente functies

zoals de mogelijkheid om de tandwielolie

op het water te verversen. Een

multifunctionele kap met snelle

vergrendelingen die een veilige,

eenvoudige toegang biedt voor onderhoud

en aanpassingen. Een hoog outputsysteem

voor stabiel laden met 72 A - en zelfs 58 A

bij laag toerental.

Extreme prestaties vereisen
robuuste technologie.

Er kan niet worden ingeleverd op kwaliteit

en betrouwbaarheid op dit niveau, dus elk

onderdeel van de XTO is superrobuust. Van

de massieve krukas tot de koppel-

absorberende heavy duty tandwielen - en

van de propelleras met extra grote diameter

tot het volledig nieuwe ontwerp van de

tandwielbehuizing, met zijn lage

wrijvingscoë ciënt en betere koeling.
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Motor

Motortype 4-takt
Smeersysteem [DirectFuelInjection]
Ontstekingsysteem TCI
Startsysteem Elektrisch

Extra functies

Besturing Drive By Wire (DBW)
Trim- en tiltsysteem Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Propeller Als optie leverbaar
Modellen met linksom draaiende propeller [AvailableonXUandE]
Shallow Water Drive [Standard]
Tilt limitter [Standard]
Digital Network Gauge II (CL7) Als optie leverbaar
Shift Dampening System (SDS) Als optie leverbaar
Full tilt up angle 77°
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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