
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.

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

Teleszkópos kormánykar
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Elnyűhetetlen kompozit
tengely

A Yamaha rendkívüli teljesítménnyel bíró

kompozit tengelyei erősebbek az acélnál,

gyakorlatilag elnyűhetetlenek, és

ütközéskor rugalmasan meghajlanak,

mielőtt visszatérnek eredeti helyzetükbe.

Soha nem horpadnak be, törnek el vagy

rozsdásodnak meg, és nem korrodálódnak.

Egyenletes, hűvös és csendes
teljesítmény

A különlegesen nagy tekercselés és

kommutátorok elvezetik a hőt, ami

alacsonyabb hőmérsékletű működést,

hosszabb idejű akkumulátor-üzemidőt és

megnövekedett motorélettartamot

eredményez, ugyanakkor az egyedülálló

csapágyrendszer a súrlódást csökkentve

mérsékli a halakat elijesztő zajt. Olyan

csendes, hogy a halak nem is hallják, hogy

jön.

Hajócsavarok

Extra teljesítmény leadása sűrű

növényzeten való áthaladáskor.

Strapabíró, erős kis társ

A (csaknem) elpusztíthatatlan kompozit

tengely mellett a nagyszerű kis M18

külmotor minden más értelemben is

strapabíró – ilyen a nagy teljesítményű,

állandómágneses, 12 V-os motorja, a

kopásálló, vízinövényekkel szemben is

ellenálló hajócsavarja, még a sérülésálló

borítása is. Összefoglalva: oda megy,

ahová Te. Problémák nélkül.
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Electric-Drive Technical specs

Áramfelvétel 42
Feszültség 12
Χαρακτηριστικό τοποθέτησης [LeverLock]
Max. tolóerő (kg) 18.2
Sebesség (előre/hátra) 5 előre/3 hátra
Digital Maximizer False
Tengelyhossz 914 mm
Akkumulátor töltöttségi mérője False
Vezérlés Telescoping 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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