
Tecnologia em que o
mundo con a
Quer pre ra desfrutar da emoção dos desportos

náuticos ou relaxar no seu barco, opte pelo motor que o

ajudará a tirar o máximo proveito do tempo que passa na

água.

Todos os motores da nossa gama utilizam as mais

recentes tecnologias marítimas e esquemas de motores

da Yamaha, bem como engenhosos sistemas de

admissão e de escape. O desenvolvimento da nossa

tecnologia a 4 tempos tem sido um sucesso porque, em

vez de adaptarmos motores de automóvel convencionais

para serem utilizados na água, concebemos e

construímos os nossos motores a 4 tempos com

especi cações marítimas de raiz.

E, sem comprometer a potência, a performance ou a

capacidade de utilização, estes motores especialmente

concebidos também ajudam a preservar o ambiente com

a utilização de tecnologias pioneiras de combustão

ecológica.

Sistema de navegação em águas pouco

profundas para navegar

tranquilamente perto da margem

Sistema de lavagem com água doce

Design de motor compacto e

e ciente

Bobine de iluminação equipada de

série

Limitador de rotações

Sistema de protecção com motor

engrenado

Aviso sonoro de baixa pressão do óleo

Alavanca da engrenagem ergonómica

no manípulo da cana do leme

Design do leme com fácil articulação

que facilita o armazenamento e a

portabilidade

Almofada de amortecimento adicional

que permite um armazenamento

prático em posição vertical

Potência fantástica e binário

impressionante

Pega de transporte grande e

confortável

8hp



Tecnologia em que o mundo con a
Não tem de carregar um motor fora de borda pesado para o seu barco para conseguir ter mais

potência na água. A leveza e a pega integrada do 8hp tornam-no perfeitamente portátil, conveniente

e fácil de transportar.

Descubra o prazer de um funcionamento extremamente silencioso e de uma excelente economia de

combustível, misturada com a nossa potência silenciosa e  ável a 4 tempos. O sistema de ignição CDI

da Yamaha assegura um arranque  ável à primeira tentativa, e a combinação com o punho de

aceleração rotativo e o sistema de velocidades de F-N-R (Avante-Neutro-Ré) resulta numa condução

fácil e segura.

Este motor leve dispõe de várias características que o tornam ideal para serviços de apoio, pesca ou

diversão em família. Claro que, se o seu barco é o seu parceiro de trabalho  ável, então o 8hp é o par

ideal.
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Design do motor de última
geração, com potência e
e ciência

O F8 dispõe de um design de motor muito

compacto e supere ciente, com uma

con guração de dois cilindros e SOHC

(árvore de cames individual à cabeça). A

elegante capota superior e os grá cos

re etem a abordagem de design moderno

integrada em todos os nossos motores da

última geração.

Design e controlos avançados
do manípulo da cana do leme

No F8, foi adotada uma abordagem de

design totalmente ergonómico para o

manípulo e controlos do punho. O

manípulo possui um comprimento mais

cómodo e a alavanca da engrenagem

encontra-se idealmente posicionada no

próprio manípulo, para um alcance mais

simples e um controlo mais con ante e

descontraído. A fácil articulação do

manípulo simpli ca o transporte e o

armazenamento.

Verdadeira portabilidade, tão
fácil de transportar

O F8 é reconhecido pela sua performance

com verdadeira portabilidade e inclui vários

ajustes de design que proporcionam prazer à

sua utilização. A pega de transporte grande

e confortável está agora integrada no

suporte de direção, ao passo que o punho se

rebate para trás de forma e ciente

tornando-o ainda mais compacto no barco, e

também facilita a arrumação.

Almofada de amortecimento
para armazenamento na
vertical

Este motor entusiasmante inclui outros

ajustes muito práticos que facilitam o

armazenamento. A almofada de

amortecimento especial permite-lhe

guardar o 8hp na vertical ou apoiá-lo na

sua parte traseira no convés ou no piso.

Além disso, o punho rebatível faz com que

o seu motor fora de borda ocupe menos

espaço, seja a bordo ou em casa.

Sistema de lavagem com água
doce

O conector frontal de fácil acesso permite

retirar o sal e a sujidade das entradas de

água com facilidade, sem necessidade de

ligar o motor: basta ligar um tubo e já

está. Esta é uma forma muito e ciente de

reduzir a corrosão e aumentar o tempo de

vida do motor fora de borda.

Sistema de navegação em águas
pouco profundas

Dirija-se à costa com total con ança, graças

ao sistema de navegação em águas pouco

profundas da Yamaha. Ao oferecer uma

grande proteção para a sua hélice, permite-

lhe aproximar-se tanto quanto for

necessário, quer se encontre num lago turvo

ou nos baixios transparentes do mar.
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Motor

Tipo de motor 4 tempos
Cilindrada 212 cm³
N.º de cilindros/con guração 2/In-line, SOHC
Diâmetro x curso 56.0 mm x 43.0 mm
Potência no veio do hélice (kW/RPM) 5.9 / 5,500 rpm
Regime de rotação (RPM) 5,000 - 6,000 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Sistema de Indução de Combustível 1-Carb
Sistema de ignição CDI
Sistema de arranque Manual
Relação de caixa 2.08 (27:13)

Dimensões

Altura recomendada do painel de popa S431L:558mm
Capacidade Dep. Combustível separate, 12litres
Capacidade Dep. Óleo 0.8litres
Peso sem hélice 40kg - 41kg

Características adicionais

Controlo Punho
Sistema Trim & Tilt Manual
Bobine de iluminação/alternador 12V -6Awith recti er/regulator**
Hélice Incluída

Observação
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão

sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotogra as podem mostrar embarcações conduzidas por

pro ssionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou

orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os

regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete salva-vidas pessoal e todo o

restante equipamento de segurança recomendado.
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