
Цялата мощност, от
която се нуждаете –
без изобщо да
изплашите рибата
Електрическото задвижване на Yamaha е най-

екологичният начин за задвижване на Вашата малка

лодка, когато сте на почивка по вода.

Вашата почивка е на първо място при тези отлично

конструирани агрегати. При тях почти липсва шум и няма

никакви изгорели газове, така че няма опасност нещо да

Ви обезпокои – или нещо друго около Вас, защото за

запалените рибари и природолюбителите има

допълнителен бонус: електрическото задвижване на

Yamaha няма да подплаши водните обитатели. По този

начин можете да извлечете максимума от своя ден сред

природата.

Захранван от компактни 12-волтови батерии, Вашият

електрически двигател на Yamaha е леснопреносим. Това

го прави перфектен и за малки обслужващи съдове или

гумени лодки.

Прибиране с една ръка

Наклон/удължаващ се лост

Digital Maximizer™:

Бързодействащ механизъм  за

регулиране на дълбочината

Гъвкав контрол на затягането на

щурвала

Уред за измерване на батерията

„Push-to-Test“

Мощно витло

Неразрушим вал от композитни

материали

Плавно и тихо разгръщане на

мощността
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Цялата мощност, от която се нуждаете
– без изобщо да изплашите рибата
Гамата M20-M32 прелива от функции, поради което Вашата лодка е точно това, от което се нуждаете

ден след ден. Гъвкав контрол на затягането на щурвала. Лесно прибиране с една ръка. Бързи

настройки на дълбочината.

M32 прелива от функции, поради което Вашата лодка е точно това, от което се нуждаете ден след ден.

Гъвкав контрол на затягането на щурвала. Лесно прибиране с една ръка. Бързи настройки на

дълбочината.

Когато се портегнете назад за своя мотор за монтиране на транеца, имате нужда от незабавна

реакция, лесен контрол, непоколебима здравина и надежден мотор, на който можете да разчитате в

продължение на години. M32 е точно това, което ще получите.
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Прибиране с една ръка

Просто издърпайте нагоре и напред, за

да приберете мотора, без бутони или

лостове за освобождаване След като

стане време да се прибирате,

поставете M32 в  някоя от десетте

различни позиции чрез освобождаване

на палеца с лесен достъп.

Бързодействащ механизъм
за регулиране на
дълбочината

Променяйте дълбочината на накланяне

бързо, лено и сигурно. Когато  намерите

Вашата дълбочина, този лесен за

употреба регулатор  се фиксира, за да

остане Вашият мотор Yamaha в

желаното от Вас положение.

Въртяща ръкохватка

Възползвайте се от подобрената

функционалност благодарение на румпела

с регулируеми наклон и дължина на М20. С

възможност за накланяне до 45° и

удължаване до 15 см той е удобен за

регулиране според всяка ситуация или

техника на риболова. Освен това M20 е

оборудван с комфортна контурна

ръкохватка.

Гъвкав контрол на затягането
на щурвала

Степента на затягане на щурвала може

да се регулира лесно до желаното от

Вас ниво с помощта на новаторски

фланец, разположен над монтажната

планка на двигателя на М32. Разхлабете

го, ако желаете да завивате без усилие,

или го затегнете надолу, ако желаете да

фиксирате двигателя за по- твърдо

усещане при завиване – или за

стабилност при прибиране на двигателя.
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Electric-Drive Technical specs

Сила на теглене 42
Напрежение 24
Функция за монтиране One-hand Stow
Макс. тяга (кг) 31.8
Скорости (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Дължина на вала 1067 mm
Уред за измерване на батерията True
Контрол Tilt/Extend Tiller
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Цялата информация в този каталог е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Възможно е снимките да показват лодки, управлявани от професионалисти, като

от публикуването на тези изображения не се подразбира даване на препоръки или насоки по отношение на

безопасното им управление или начин на употреба. Винаги спазвайте местните морски разпоредби.

Винаги носете препоръчителните лични спасителни средства и оборудване за безопасност при плаване.
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