
Toda a potência
necessária sem
perturbar o meio
aquático
Os motores de Transmissão Elétrica Yamaha são a forma

mais ecológica de fornecer energia ao seu barco

pequeno quando estiver a relaxar na água.

Com estas unidades simples, o essencial é relaxar. Quase

sem barulho nenhum e de nitivamente sem fumos do

escape, nunca terá de se preocupar com ser perturbado

ou com perturbar seja o que for, um bónus extra para

apaixonados pela pesca e amantes da natureza: um

motor de Transmissão Elétrica Yamaha não espanta os

animais selvagens. Para que possa tirar o máximo

proveito do seu passeio ao ar livre.

Alimentado por uma bateria de 12 Volts compacta, o seu

motor de Transmissão Elétrica Yamaha é ultraportátil. O

que também o torna perfeito para um barco pequeno

(suscetível de se virar) ou barco a remos.

Muito leve e simples de transportar,

bem como de montar

Surpreendentemente potente, mas

fácil de controlar

Construção resistente e motor de 12

Volts  ável

Veio da hélice em composto

praticamente indestrutível

A hélice potente resiste às algas e aos

detritos

Regulador de profundidade de came

rápida - controlo fácil de profundidade

da hélice

Extremamente ecológico

Cana de leme telescópica
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Toda a potência necessária sem
perturbar o meio aquático
O motor de Transmissão Elétrica Yamaha é a forma mais prática e ecológica de fornecer energia a

um barco pequeno que o irá surpreender com a sua potência.

Com um funcionamento simples e silencioso, estas unidades de 12 Volts compactas possuem

suportes ajustáveis para uma montagem rápida e fácil para que possa sair, ligar e divertir-se. Muito

fáceis de controlar, graças à prática localização da cana do leme e à pega confortável.

São também resistentes, com motores de ímanes permanentes, caixas e revestimentos resistentes

aos danos e um veio de transmissão feito a partir de um composto especial que não se dobra, não

quebra nem corrói com a utilização normal. Uma hélice potente maximiza a propulsão, resiste às

algas e outros detritos existentes na água.
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Veio de composto indestrutível

Os nossos veios de um composto de

rendimento extremamente elevado são

mais resistentes do que o aço,

virtualmente indestrutíveis, dobram ao

impacto e regressam à sua posição

original. Não se amolgam, não partem,

não enferrujam e não corroem.

Potência suave, fresca e
silenciosa

As bobinas e comutadores extra largos

dissipam o calor, o que resulta num

funcionamento com melhor refrigeração,

maior duração da energia da bateria e

uma maior vida útil do motor, ao passo

que o sistema de rolamentos exclusivo

reduz a fricção para reduzir os ruídos que

possam espantar os peixes. É tão

silencioso que nem o ouvem a chegar.

Hélice potente

Oferece potência adicional para passar por

vegetação pesada.

Um pequeno parceiro de
potência verdadeiramente
resistente

Para além do veio em composto

(praticamente) indestrutível, o excecional

motor fora de borda M18 de pequenas

dimensões é resistente em todos os

sentidos, desde o seu esforçado motor de

12 Volts de ímanes permanentes, a sua

hélice potente resistente às algas até à

sua caixa resistente aos danos. Em

resumo, vai consigo para onde quer que vá.

Sem complicações.
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Electric-Drive Technical specs

Consumo de âmperes 42
Voltagem 12
Funcionalidade de montagem Lever lock
Propulsão máx. (kg) 18.2
Velocidades (em frente/à ré) 5 FWD/3 REV
Digital Maximizer False
Comprimento do veio 914 mm
Medidor de bateria False
Controlo Telescoping Tiller
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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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