
Veškerý potřebný
výkon bez plašení ryb
Elektrické pohony Yamaha představují nejekologičtější

pohon malého člunu při relaxaci na vodě.

U těchto elegantních jednotek je klíčovým slovem

relaxace. Jsou prakticky nehlučné a téměř bez

výfukových plynů, takže nemusíte mít nikdy obavy, že by

vás něco obtěžovalo – nebo že byste vy něco obtěžovali,

protože pro nadšené rybáře a milovníky přírody je zde

ještě jedna výhoda: elektrický pohon Yamaha nevystraší

ryby ani divokou zvěř. Můžete tedy maximálně využít

pobyt v úžasné přírodě.

Elektrický pohon Yamaha, napájený kompaktní 12V

baterií, je mimořádně snadno přenosný. Díky tomu se

také ideálně hodí pro malou loďku nebo člun.

Velmi jednoduché ovládání a snadné

přenášení i instalace

Překvapivě výkonný, ale snadno

ovladatelný

Odolná konstrukce a spolehlivý

12voltový motor

Takřka nezničitelný kompozitní hřídel

lodního šroubu

Vrtule pohonu odolává vodním

rostlinám a předmětům pod vodou

Regulátor hloubky s rychlým třecím

excentrem – snadné nastavení hloubky

lodního šroubu

Suverénně nejekologičtějš í provedení

Teleskopická ovládací páka
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Nezničitelný kompozitní hřídel

Naše kompozitní hřídele s mimořádně

vysokou výtěžností jsou silnější než ocel,

prakticky nezničitelné a při nárazu se

ohnou a potom znovu vrátí do původní

polohy. Nezkroutí se, nezlámou, ani

nezrezaví.

Hladký a tichý chod bez
zahřívání

Mimořádně velká vinutí a komutátory

odvádějí teplo a zajišťují tak chladnější

provoz, vyšší výkonnost baterie a delší

životnost motoru, zatímco jedinečná

soustava ložisek snižuje tření a zeslabuje

hluk, který plaší ryby. Budete tak tiší, že

neuslyší, jak se blížíte.

Výkonné lodní šrouby

Poskytuje dodatečný výkon k proplutí

hustou vegetací.

Skutečně  odolný malý, ale
výkonný partner

Skvělý malý závěsný motor M12 je stejně

jako jeho (téměř) nezničitelný kompozitní

hřídel odolný i ve všech ostatních

směrech – od výkonného 12voltového

motoru s permanentními magnety a vrtule

pohonu s dlouhou životností odolávající

vodním rostlinám až po plášť odolný proti

poškození. Stručně řečeno, pojede tam,

kam vy. Bez protestů.
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Electric-Drive Technical specs

Amp. tah 30
Napětí 12
Připojte funkci [LeverLock]
Max. tah (kg) 13.6
Rychlosti (VPŘED/VZAD) 5 VPŘED/3 VZAD
Digital Maximizer False
Délka hřídele 762 mm
Měřič akumulátoru False
Řízení Telescoping Tiller
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Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího

upozornění. Fotogra e mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotogra í není

zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte

místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky

a bezpečnostní vybavení.
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