
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 12-

voltsbatteri och är mycket enkelt att bära med sig.

Därför är den också perfekt för små jollar och

segelbåtar.

Push-to-Test-mätare – för enkel

kontroll av batterinivå

Mycket enkel och lätt att bära

omkring och montera

Förvånansvärt kraftfull, men enkel att

hantera

Robust konstruktion och pålitlig 12V-

motor

Nästintill oförstörbar kompositaxel

Kraftfull propeller som klarar av

sjögräs och skräp

Quick-Cam Depth Adjuster – enkel

justering av propellerns höjd

Extremt miljövänlig

Bekväm rorkult med

vridhandtagsreglage

Mångsidig styrmotståndsreglering
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All kraft du behöver - utan att störa
 sken
En Yamaha Electric Drive är verkligen det mest bekväma, miljövänliga sättet att driva en liten båt.

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 rakt ut, slå på och ha kul. M20-modellen manövreras

med vridhandtag med ett bekvämt utformat vred som är uppvinklingsbart till 45° och

förlängningsbart upp till 15 cm.

Den har även tålig konstruktion, med en permanentmagnetmotor, motståndskraftig kåpa och lack,

samt ett 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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Enhandslyft

Bara dra uppåt i motorn för att ta in den,

och  ytta den till något av tio lägen med

en lättåtkomlig tumspärr.

Quick-Lock Cam Depth Adjuster
(Snabbjustering av motorhöjd)

Ändra djup enkelt och säkert och lås

sedan M20-M26-M32 på plats.

Vridhandtagsreglage

Dra nytta av en ökad mångsidighet med den

fäll- och förlängningsbara rorkulten på M20.

Det är fällbart upp till 45°, och

förlängningsbart till 15 cm, och är lätt att

anpassa för varje  skesituation eller -stil.

M20 har även ett bekvämt utformat

handtag.

Mångsidig
styrmotståndsreglering

M20 har en innovativ krage ovanför

motorfästet som gör det lätt att justera

styrmotståndet till den nivå du föredrar.

Håll den lös för lätt styrning, eller dra fast

den för stramare styrning, vilket är bra för

att hålla den stadigare på plats och

underlätta vid förvaring.
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Electric-Drive Technical specs

Strömförbrukning 42
Spänning 12
Monteringsfunktion One-hand Stow
Max. dragkraft (kg) 20.4
Hastigheter (FDW/REV) 5 FWD/3 REV
Digital Maximizer True
Axellängd 914 mm
Batterimätare True
Kontroll Tilt/Extend Tiller

M20

www.yamaha-marine.eu



All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller

underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala

föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad  ytväst och säkerhetsutrustning till sjöss.
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