
Käytettävissä on
riittävä teho, joka ei
kuitenkaan pelästytä
kaloja.
Yamahan sähköperämoottorit ovat ympäristöystävällisiä

ja erinomainen ratkaisu rentoon pienveneilyyn.

Nämä näppärät sähköperämoottorit tekevät vesillä

liikkumisesta aina rentouttavan elämyksen. Yamaha-

sähköperämoottorit ovat käytännössä äänettömiä,

eivätkä tuota pakokaasuja. Ne eivät häiritse sen enempää

sinua kuin ympäristöä. Innokkaille kalastajille ja

luonnonystäville tämä on iso etu: Yamahan

sähköperämoottorit eivät pelota luontokappaleita

tiehensä. Niinpä voit nauttia lähes äänettömästä vesillä

liikkumisesta.

Sen voimanlähteenä on kompakti 12 V akku ja

kokonaisuus on helppo myös kantaa. Siksi Yamaha-

sähköperämoottori sopii hyvin pieneen veneeseen tai

jollaan.

Nosto yhdellä kädellä

Kallistettava ja pidennettävä

ohjauskahva

Digital Maximizer™ -järjestelmä

Moottorin ajosyvyyden pikalukitus.

Ohjausvastuksen säätö

Akun lataustason tarkistus

painonapista

Tehokas potkuri

Erittäin kestävä komposiittiakseli

Rauhallista ja hiljaista tehoa
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Käytettävissä on riittävä teho, joka ei
kuitenkaan pelästytä kaloja.
M20–32 -malliston ominaisuudet takaavat helpon ja vaivattoman vesillä liikkumisen juuri sinne minne

käyttäjä haluaa. Monipuolisesti säädettävä ohjausvastus. Helppo nosto yhdellä kädellä. Nopea

ajosyvyyden säätö.

M32 sähköperämoottori takaa helpon ja vaivattoman vesillä liikkumisen juuri sinne minne haluat.

Monipuolisesti säädettävä ohjausvastus. Helppo nosto yhdellä kädellä. Nopea ajosyvyyden säätö.

Kun haluat helposti hallittavan perämoottorin joka reagoi nopeasti ohjaukseen, tuottaa sitkeää

voimaa sekä on kestävä ja toimintavarma niin, M32 on täsmälleen kaikkea tätä.
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Nosto yhdellä kädellä

Moottorin saa helposti pois vedestä

vetämällä vain ylös- ja eteenpäin, koska

siinä ei ole mitään erillislukituksia. Kun on

aika jatkaa matkaa, riittää kun painaa

peukalolla vapautusvipua ja lukitsee M32

-sähköperämoottorin johonkin

kymmenestä eri ajoasennosta.

Moottorin syvyyssäädön
pikalukitus

Ajosyvyyden helppo ja varma, pikasäätö.

Ajosyvyyden nopea ja helppokäyttöinen

sekä varmatoiminen säätö pitää Yamaha-

sähköperämoottorin täsmälleen halutussa

syvyydessä.

Monisäätöinen, ergonominen
ohjauskahva

M20-moottorin kätevä, monisäätöinen

ohjauskahva. Ohjauskahvaa voidaan

kallistaa 45 astetta ja pituutta säätää 15

cm suuntaansa. Näin se mukautuu helposti

eri tilanteisiin. Ohjauskahvan ergonomisesti

muotoiltu kädensija takaa pitävän otteen.

Monipuolisesti säädettävä
ohjausvastus

Moottorin kiinnitysosan yläpuolella on

innovatiivinen ohjausvastuksen

säätömekanismi. Kun sitä löysää, ohjaus

kevenee ja kiristys lisää ohjausvastusta.

Kun kiristys on ääriasennossa, pysyy

moottori jämäkästi paikallaan. Tämä

helpottaa esimerkiksi varastointia.
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Electric-Drive Technical specs

Virrankulutus 42
Jännite 24
Kiinnitys One-hand Stow
Työntövoima enint. (kg) 31.8
Vaihteet (eteen/taakse) Variable
Digital Maximizer - järjestelmä True
Akselin pituus 1067 mm
Akkumittari True
Ohjaus Tilt/Extend Tiller
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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