M26

All kraften du trenger –
uten å forstyrre
skene
Yamahas Electric Drive lager ikke eksos og er tilnærmet
lydløs.
Rolig, behagelig avkobling er nøkkelordet. Uten støy eller
eksosutslipp forstyrrer og plager du verken deg selv
eller andre. Ivrige skere og naturelskere får med en
ekstra bonus. En Yamaha el-motor skremmer ikke
dyrene vekk. Derfor kan du nyte dagen utendørs med
god samvittighet.
Din Yamaha el-motor drives av et kompakt 12-volts
batteri og er utformet for å kunne tas med. Den passer
utmerket til joller og gummibåter.
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Push-to-Test-måler gjør det enkelt å
sjekke batterinivået
Veldig enkel og lett å bære – og å
montere
Overraskende kraftig – men enkel å
styre
Robust konstruksjon og pålitelig 12volts motor
Komposittpropellaksel som nesten er
uknuselig
Kraftig propell motstår ugress og
ytende søppel
Hurtigkobling for dybdejustering –
enkel dybdekontroll for propellen
Svært miljøvennlig
Komfortabel styrekult med vribar
gasskontroll
Justerbar styrefriksjonskontroll
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Håndteres med én hånd
Det er bare å løfte motoren for å ta den

Kamdybdejustering med
hurtiglås

opp, eller velg mellom ti stillinger med en

Juster dybden til propellen enkelt og greit

lett tilgjengelig tommelutløser.

med denne hurtigkoblingen for
dybdejustering. Denne avanserte detaljen
gjør justering enkelt. Propellen stikker så
dypt som du vil.

Vribar gasskontroll
Styrekulten, som kan vippes og forlenges,
øker allsidigheten og komforten. Finnes på
M26. Med en vippevinkel på opptil 45° og
lengde på 15 cm, er den enkel å tilpasse
manøvreringen til alle situasjoner og typer
ske. M26 leveres med et ergonomisk
utformet grep.

Justerbar styrefriksjonskontroll
En innovativ hylse som er plassert over
motorfestet på M26, gjør det enkelt å
justere styrefriksjonen. La den være løs
hvis du ønsker lett styring, eller stram den
for å holde motoren fastere på plass.
Dette gir en "stivere" styrefølelse – eller
stabilitet når motoren skal lagres.
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M26
Electric-Drive Technical specs
Forbruk (ampere)
Spenning
Monteringsfunksjon
Max. fremstøt (kg)
Fart (FDW/REV)
Digital Maximizer
Skaftlengde
Batterimåler
Kontroll
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50
12
[OneHandStow]
25
Variabel
True
914 mm
True
Tilt/Extend Tiller
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