
A legnagyobb
teljesítmény a halak
megzavarása nélkül
Az elektromos Yamaha motorok a leginkább

környezetbarát és legkényelmesebb módját jelentik a

kisebb hajók meghajtásának a pihentető csónaktúrákon.

Ezeknél a takaros kis egységeknél a pihenés a

legfontosabb szempont. Szinte egyáltalán nincs hangjuk,

füstjük pedig biztosan nincs, így soha nem fog semmi

zavarni – és Te sem zavarsz meg semmit; hiszen a buzgó

horgászok és természetkedvelők számára nagyon fontos

szempont, hogy a Yamaha elektromos motorjai nem

ijesztik el az állatokat. Ezáltal a lehető legjobban

érezheted magadat a természetben eltöltött napokon.

Ez az elektromos Yamaha motor egy kompakt, 12 V-os

akkumulátorral működik, így rendkívül könnyen

hordozható. Így tökéletes választás kisebb

segédhajókhoz vagy gumicsónakokhoz.

Egy gombnyomásos teszt az

akkumulátor töltésének egyszerű

ellenőrzéséhez

Kis súlya miatt könnyen és egyszerűen

hordozható – és felszerelhető

Meglepően nagy teljesítmény – de

könnyű irányítani

Masszív szerkezet és megbízható 12 V-

os motor

Csaknem elpusztíthatatlan kompozit

hajtótengely

Az elektromos propeller ellenáll a

vízinövényeknek és a felkavarodó

törmeléknek

Gyorsan rögzíthető mélységszabályozó

– a hajócsavar-mélység egyszerű

irányításához

Rendkívül környezetbarát

Kényelmes, állítható kormányrúd

Igény szerint állítható feszességű

kormányzás
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A legnagyobb teljesítmény a halak
megzavarása nélkül
Az elektromos Yamaha motorok a legkényelmesebb, leginkább környezetbarát módját jelentik a

csónakok és kisebb hajók hajtásának.

Ehhez a hihetetlenül egyszerűen használható és csendes, kompakt 12 V-os motorhoz állítható

rögzítőpánt tartozik, amellyel gyorsan és könnyen felszerelhető; csak kapcsold be, és már kezdődhet

is a szórakozás. Az M26 modell állítható kormányrúdja akár 45°-ig is dönthető, és akár 15 cm-rel is

meghosszabbítható – ráadásul kényelmes fogást biztosít.

A masszív felépítésű, állandómágneses motort tartalmazó egységet sérülésbiztos burkolattal,

védőbevonattal és olyan speciális kompozit hajtótengellyel szerelték fel, amely normál használat

mellett nem hajlik, nem törik és nem korrodálódik. Az elektromos propeller maximális tolóerőt

biztosít, valamint ellenáll a beleakadó vízinövényeknek és a víz alatti törmeléknek.
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Egykezes kiemelés a vízből

Csak fel kell húznia a motort, majd

áthelyeznie a tíz választható helyzet

bármelyikébe, egy könnyen hozzáférhető

kioldókar segítségével.

Gyorsrögzítésű bütykös
mélységállító

A bütykös, gyorsan rögzíthető

mélységszabályozóval könnyen és

biztonságosan változtathatod a

hajócsavar mélységét. Ez a hasznos

funkció megkönnyíti a beállítást – és

szorosan zár, így a motor ott marad, ahová

rögzítetted.

Állítható kormányrúd

Az M26 modellen található dönthető és

meghosszabbítható kormányrúd még

sokoldalúbbá teszi a motor használatát.

Legfeljebb 45°-ig dönthető és 15 cm-rel

meghosszabbítható kormányrúd bármilyen

helyzethez és minden horgászati stílushoz

beállítható. Az M26 modell kényelmes

fogantyúval is rendelkezik.

Igény szerint állítható
feszességű kormányzás

Az M26 rögzítőpántja felett lévő innovatív

gallérral könnyedén beállíthatod az

igényeidnek megfelelő kormányzási

feszességet. Állítsd lazábbra a kisebb

erőkifejtést igénylő kormányzáshoz, vagy

állítsd szorosabbra, hogy helyben tartsa a

motort, és így „merevebb” kormányzási

élményt nyújtson – vagy stabilitást

biztosítson a motor tárolásakor.
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Electric-Drive Technical specs

Áramfelvétel 50
Feszültség 12
Χαρακτηριστικό τοποθέτησης One-hand Stow
Max. tolóerő (kg) 25
Sebesség (előre/hátra) Variable
Digital Maximizer True
Tengelyhossz 914 mm
Akkumulátor töltöttségi mérője True
Vezérlés Tilt/Extend Tiller
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A katalógusban szereplő információk csak iránymutatásként szolgálnak, és előzetes bejelentés nélkül

megváltozhatnak. A fényképeken szereplő hajókat professzionális vezetők vezetik, a képek nem

szolgálnak iránymutatásul a biztonságos használatra vagy használati stílusra vonatkozóan. Mindig tartsd

be a helyi vízi rendészeti szabályzatokat. Mindig viselj megfelelő védőöltözéket és mentőmellényt vagy

egyéb életmentő eszközt hajózás közben.
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