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All kraft du behöver utan att störa sken
Yamaha Electric Drive-motorer är det miljövänligaste
sättet att driva din lilla båt när du är ute på sjön och
kopplar av.
Med dessa behändiga enheter kan du fokusera på att
koppla av. De hörs knappt och avger inga avgaser så du
behöver aldrig oroa dig över att något ska störa dig eller,
för den delen, över att störa något annat – för hängivna
skare och naturälskare är detta en extra bonus: en
Yamaha Electric Drive skrämmer inte bort vilda djur. Du
kan därför få ut så mycket som möjligt av din dag i den
vackra naturen.
Yamaha Electric Drive drivs av ett kompakt 12voltsbatteri och är mycket enkelt att bära med sig.
Därför är den också perfekt för små jollar och
segelbåtar.

Mycket enkel och lätt att bära
omkring och montera
Förvånansvärt kraftfull, men enkel att
hantera
Robust konstruktion och pålitlig 12Vmotor
Nästintill oförstörbar kompositaxel
Kraftfull propeller som klarar av
sjögräs och skräp
Quick-Cam Depth Adjuster – enkel
justering av propellerns höjd
Extremt miljövänlig
Förlängningsbar rorkult

M12
All kraft du behöver - utan att störa
sken
En Yamaha Electric Drive är verkligen det mest bekväma, miljövänliga sättet att driva en liten båt –
och du kan bli förvånad över hur kraftfull den är.
Den kompakta 12 V-enheten är otroligt lätt och tyst att använda och har ett justerbart fäste för
snabb, enkel montering så att du bara kan åka ut, slå på och ha kul. Den är mycket enkel att styra,
med en behändigt placerad rorkult och ett bekvämt handtag.
De har även tålig konstruktion, med permanentmagnetmotorer, motståndskraftiga kåpor och lack,
samt speciellt kompositriggrör som inte böjer sig, bryts eller korroderar vid normal användning. En
kraftfull propeller maximerar dragkraften och klarar av sjögräs och annat skräp i vattnet.
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Oförstörbar kompositaxel

Jämn, sval och tyst motore ekt

Våra ultrahållfasta kompositaxlar är

De extra stora lindningarna och

starkare än stål, så gott som oförstörbara

kommutatorerna avleder värme, vilket

och exibla vid påkänning innan de

resulterar i svalare drift, förbättrad

återgår till sitt ursprungliga läge. De blir

batterikapacitet och längre

inte skeva, går inte av och rostar inte.

motorlivslängd, samtidigt som det unika
lagersystemet reducerar friktion för att
undvika ljud som skrämmer sken. Du
kommer att vara så tyst att de inte har en
chans att höra när du närmar dig.

Ett riktigt tu t och kompakt
kraftpaket
Precis som den nästintill oförstörbara
kompositaxeln är fantastiska lilla M12
tu

i varje bemärkelse – från den

kraftfulla permanentmagnetmotorn på 12
volt till den slitstarka, sjögräsbeständiga,
kraftfulla propellern och den robusta
kåpan. Kort sagt: den tar dig vart du än
väljer att köra. Utan krångel.
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Kraftfull propeller
Ger extra kraft för att ta sig igenom tung
vegetation.
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Electric-Drive Technical specs
Strömförbrukning
Spänning
Monteringsfunktion
Max. dragkraft (kg)
Hastigheter (FDW/REV)
Digital Maximizer
Axellängd
Batterimätare
Kontroll

www.yamaha-marine.eu

30
12
[LeverLock]
13.6
5 FWD/3 REV
False
762 mm
False
Telescoping Tiller

M12

www.yamaha-marine.eu

