
Al den kraft du har
brug for – uden
nogensinde at
forstyrre  skene
Yamahas elektriske påhængsmotorer er den mest

miljøvenlige måde at drive din lille båd på, når du slapper

af ude på vandet.

Med disse elegante enheder er kodeordet afslapning.

Der er stort set ingen støj og slet ingen udstødningsrøg,

så du behøver ikke være bange for at blive forstyrret –

 eller at forstyrre andre for den sags skyld, hvilket er en

ekstra bonus for ivrige  skere og naturelskere: En

elektrisk Yamaha påhængsmotor skræmmer ikke

dyrelivet væk. På den måde kan du få det bedste ud af

din dag i naturen.

Din elektriske Yamaha påhængsmotor drives af

kompakte 12 V batterier og er ekstremt nem at

transportere rundt. Det gør den også perfekt til en lille

hjælpebåd eller jolle.

Stuvning med én hånd

Vipbart/forlængeligt styrehåndtag

Digital Maximizer™:

Låseanordning til dybdejustering

Styrefriktionskontrol

Push-to-Test batterimåler

E ektfuld propel

Uforgængelig sammensat aksel

Kølig, støjsvag drift
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Al den kraft du har brug for – uden
nogensinde at forstyrre  skene
M20-M32-serien er spækket med features, der sætter din båd lige der, hvor du har brug for den, dag

ud og dag ind. Alsidig styrefriktionskontrol. Stuvning med én hånd. Hurtige dybdereguleringer.

M32'eren er spækket med features, der sætter din båd lige der, hvor du har brug for den, dag ud og

dag ind. Alsidig styrefriktionskontrol. Stuvning med én hånd. Hurtige dybdereguleringer.

Når du rækker tilbage efter din påhængsmotor, har du brug for øjeblikkelig reaktionsevne, nem

styring, kompromisløs robusthed og en pålidelig motor, som du kan regne med i årevis. Det er præcis

hvad, du får med M32.
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Stuvning med én hånd

Hiv blot op og frem for at stuve motoren

uden knapper eller frigørelsesgreb. Når

det er tid til at tage afsted, kan du bruge

den lettilgængelige tommel ngerudløser

til at sætte M32 i en af de ti forskellige

positioner.

Låseanordning til
dybdejustering

Juster hurtigt, enkelt og sikkert dybden.

Når du  nder din dybde, låses denne

brugervenlige justeringsanordning fast, så

din Yamaha-motor bliver præcis, hvor du

vil have den.

Drejeligt gashåndtag

Udnyt fordelene ved den forbedrede

alsidighed med M20's vipbare og

forlængelige styrehåndtag. Styrehåndtaget

kan vippes op til 45°, forlænges med op til

15 cm og er nemt at justere til enhver

situation eller  skestil. M20 har endvidere

et komfortabelt udformet håndtag.

Alsidig styrefriktionskontrol

En innovativ krave over motorbeslaget på

M32 gør det nemt at justere

styrefriktionen til det niveau, du

foretrækker. Lad den være løs for let

styring, eller stram den til for at holde

motoren på plads, hvilket giver en

"stivere" styrefølelse – eller for stabilitet,

når motoren skal stuves væk.
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Electric-Drive Technical specs

Strømstyrke 42
Spænding 24
Monteringsfunktion One-hand Stow
Maks. fremdrift (kg) 31.8
Hastigheder (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Aksellængde 1067 mm
Batterimåler True
Kontrol Tilt/Extend Tiller
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Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af

billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale

søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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