
Teknologi som verden
stoler på
Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved

 sketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du

velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel

når du bruker båten.

I likhet med alle de andre motorene våre bruker disse

den nyeste teknologien for motorkonstruksjon og

innsugs- og eksossystemene. Grunnen til at utviklingen

av  retaktersmotorene til Yamaha har vært så vellykket,

er fordi vi konstruerer og bygger  retaktersmotorene

fra bunnen av, istedenfor å bare tilpasse vanlige

basismotorer.

Yamahas båtmotorer er spesialkonstruert slik at de

forurenser minst mulig, uten at det går ut over krefter,

ytelse og holdbarhet, takket være avanserte

lavutslippsteknologier.

Gruntvannsinnstilling for kjøring nær

land

Kan lagres i tre posisjoner uten at det

lekker olje fra motoren.

180-graders styring for komfortabel

manøvrering

Stor F-N-R-girspak (Forover-Nøytral-

Revers)

Innebygget bensintank på 1,1 liter

Toveis overføringssystem for bærbar

tank som tilleggsutstyr

Lysspole som tilleggsutstyr leverer

strømtilførsel på 12 V 6 A

Hendig drivsto tilførselspumpe i

dekselet

Automatisk dekompresjon gjør det

enklere å starte

Stilig design med et smart grått

motordeksel

Nyeste generasjon av Yamahas styling

og dekaler

Lett og bærbar med et stort

bærehåndtak

5hp



Teknologi som verden stoler på
Den attraktive motoren har et smart og stilfullt utseende, slik at du selvsikkert kan komme deg ut på

vannet. 5hp er praktisk å oppbevare, og den er i tillegg så lett å håndtere at du helt uten problemer

kan bære den fra land og opp på dekket til seilbåten din.

Den kompakte størrelsen, det store bærehåndtaket og den innebygde bensintanken gjør den enda

mer bærbar, og Yamahas CDI-tenningssystem gjør at den alltid starter uten problemer. Lavt

drivsto orbruk, enkle betjeningsorganer, begrenset støy, lite vibrasjon og Yamaha-pålitelighet

leveres som standard.

5hp tilbyr den smarteste løsningen for familier som raskt og enkelt vil ut på vannet samt yachteiere

som trenger en praktisk tilleggsbåt.
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Smart, grått deksel og de
nyeste designdekalene

For å vise den unike personligheten til 5hp

har den fått et svært stilig utseende, med

et smart grått motordeksel og nyeste

generasjon av Yamahas styling og dekaler.

Det er en frisk design som gjenspeiler

kjøregleden til disse kompakte, bærbare

motorene og all den moro og de

opplevelsene de gir.

Enkel og komfortabel å bære –
på land og ombord

Når du ønsker å komme deg raskt ut på

vannet, er enkel bærbarhet viktig. 5hp er

det ultimate innen bærbar kraft, med

kompakt form og et stort, komfortabelt

bærehåndtak. Denne motoren er enkel å

ta med ned til vannet eller bære om bord i

båten.

Kan oppbevares i tre posisjoner
uten at det lekker olje fra
motoren

Når du tar med deg motoren til og fra

vannet – eller oppbevarer den – er oljesøl

det siste du ønsker deg. Yamaha-motorenes

unike ventilasjon gjør at motoren kan

oppbevares liggende forover eller på begge

sidene uten at det lekker olje utover

bryggen eller dekket – eller inn i

bagasjerommet på bilen.

180-graders styring med
justering av friksjon og gass

Manøvrering er en fryd takket være enkel

justering av styrefriksjonen og mulighet

for å svinge motoren 90º til venstre eller

høyre. Slik kan du enkelt ta krappe svinger

og legge til kai. Trimming er enkelt å

justere når du er ute i vannet, noe som

gjør at du er sikret god stabilitet og

kontroll, selv i høy fart.

Lysspole som tilleggsutstyr
leverer strømtilførsel på 12 V
6 A

Lysspole og spenningsregulator/-likeretter

er et praktisk alternativ som gir en

pålitelig strømtilførsel på 12 V 6 A til

lanterner og batterilading. Glimrende for

utforsking eller  ske om natten.

Innebygget drivsto tank med
mulighet for å bytte til en
ekstern tank ved hjelp av en
bryter

Den praktiske innebygde 1,1-liters

drivsto tanken gjør motoren mer bærbar, og

gir plass til mer utstyr på båten, uansett om

det måtte være en ekstra boks med agn

eller en ekstra kjølebag med forfriskninger.

For en lengre tur kan man enkelt plugge i en

ekstern tank (tilgjengelig som

tilleggsutstyr) og vri om toveisbryteren.
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Motor

Motortype Firetakt
Slagvolum 139 cm³
Antall sylindere/kon gurasjon 1, OHV
Boring x slag 62.0 mm x 46.0 mm
Propellaksele ekt 3.7 / 5,000 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag 4,500 - 5,500 rpm
Smøresystem Våtsump
Bensininnsprøytningssystem 1 forg.
Ignition / advance system CDI
Startsystem Manuelt
Girutvekslingsforhold 2.08 (27:13)

Dimensjoner

Anbefalt høyde på båtens akterspeil S435L:562mm
Vekt med propell F5AMHS: 27.0kg,F5AMHL: 28.0kg

Tankvolum
1.1litres(Built-in fuel tank) or optional seperate fuel
tank

Oljemengde 0.6litres

Ytterligere funksjoner

Styreenhet Rorkulthåndtak
Trim- og tiltesystem Manuelt
Lysspole/vekselstrømsgenerator 12V -6A*optional
Propeller Included

Merknad
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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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.

5hp

www.yamaha-marine.eu


