
Kaikki tarvitsemasi
teho kaloja
häiritsemättä
Yamahan sähkömoottorit ovat todella

ympäristöystävällisin tapa varustaa pienvene moottorilla,

kun haluat rentoutua vesillä.

Näiden näppärien laitteiden käytössä keskeistä on

rentoutuminen. Laitteet ovat miltei äänettömiä eivätkä

taatusti tuota pakokaasuja. Ne eivät siis häiritse sen

enempää sinua kuin ympäristöäsikään. Innokkaille

kalastajille ja luonnonystäville tämä on lisäetu: Yamahan

sähköperämoottori ei pelota luontokappaleita tiehensä.

Niinpä voit nauttia vesillä liikkumisesta täysin siemauksin.

Yamaha-sähköperämoottori on kannettavuudeltaan

huippuluokkaa. Sen voimanlähteenä on kompakti 12

voltin akku. Siksi se sopii täydellisesti myös pieneen

apuveneeseen tai jollaan.

Helppo ja kevyt kantaa ja asentaa

Yllättävän tehokas mutta helppo

hallita

Luja rakenne ja luotettava 12-volttinen

moottori

Erittäin kestävä komposiittiakseli

Tehopotkuri ei kerää levää tai muuta

roskaa

Pikalukitus moottorin syvyyden

helppoon säätöön

Erittäin ympäristöystävällinen

Teleskooppi-ohjausvarsi
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Kaikki tarvitsemasi teho kaloja
häiritsemättä
Yamahan sähköperämoottori on todella kätevin ja ympäristöystävällisin ratkaisu pienveneen

moottoriksi - ja vieläpä yllättävän tehokas.

Helppokäyttöisessä, hiljaisessa ja kooltaan kompaktissa 12-volttisessa moottorissa on säädettävä

jalusta, jonka avulla asennat moottorin veneeseen nopeasti ja vaivatta. Sen kuin menet veneelle,

kytket virran ja pidät hauskaa. Moottoria on helppo hallita sijainniltaan kätevän ohjausvarren

mukavalla kahvalla.

Kestomagneettimoottorin, lujan kotelon, kestävien pintojen ja erikoisvalmisteisen komposiittiakselin

ansiosta M18 on myös kestävä. Osat eivät taivu, murru tai ruostu normaalissa käytössä. Erityinen

tehopotkuri maksimoi työntövoiman ja on suunniteltu torjumaan levää ja muuta vedenalaista roskaa.
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Erittäin kestävä
komposiittiakseli

Yamaha-sähköperämoottoreiden

komposiittiakselit ovat erittäin kestäviä,

terästä vahvempia ja käytännössä

särkymättömiä. Ne myötäävät iskusta ja

palaavat sitten alkuasentoonsa. Ne eivät

taivu, murru tai ruostu.

Rauhallista ja hiljaista tehoa

Erikoissuuret käämitykset ja

kommutaattorit poistavat lämpöä, minkä

seurauksena moottori ei kuumene liikaa,

akussa riittää virtaa pidempään ja

moottorin käyttöikä pitenee. Lisäksi

ainutlaatuinen laakerointi pienentää

kitkaa ja vähentää näin kaloja

karkottavaa ääntä. Moottorisi käy niin

hiljaa, etteivät kalat kuule sinun tulevan.

Tehokas potkuri

Voima riittää hyvin tiheänkin kasvillisuuden

läpi ajamiseen.

Todella kestävä pieni
tehopakkaus

Mahtavassa pienessä M18-

sähköperämoottorissa on (miltei)

särkymätön komposiittiakseli, mutta

moottori on muutenkin kaikin puolin lujaa

tekoa. Tämä koskee niin 12-volttista

kestomagneettimoottoria, levää ja roskaa

hylkivää vankkaa tehopotkuria kuin

lujatekoista koteloakin. Lyhyesti

sanottuna moottori menee sinne minne

sinäkin, ongelmitta ja vaikeuksitta.
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Electric-Drive Technical specs

Virrankulutus 42
Jännite 12
Kiinnitys Lever lock
Työntövoima enint. (kg) 18.2
Vaihteet (eteen/taakse) 5 FWD/3 REV
Digital Maximizer - järjestelmä False
Akselin pituus 914 mm
Akkumittari False
Ohjaus Telescoping Tiller
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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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