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Minden igényt
kielégítő teljesítmény
– a halak megzavarása
nélkül
Az elektromos Yamaha motorok a leginkább
környezetbarát módját jelentik a pihentető
csónaktúrákhoz kiváló kisebb hajók meghajtásának.
Ezeknél a takaros kis egységeknél a nyugalom a
legfontosabb szempont. Szinte egyáltalán nincs hangjuk,
füstöt egyáltalán nem bocsátanak ki, így nem fog semmi
sem idegesíteni – és te sem zavarsz meg senkit; hiszen a
buzgó horgászok és természetkedvelők számára nagyon
fontos szempont, hogy a Yamaha elektromos motorjai
nem ijesztik el az állatokat. Ezért a lehető legjobban
érezheted magad a természetben.
A 12 V-os akkumulátorral működtetett elektromos
Yamaha motor rendkívül mobilis. Így tökéletes választás
kisebb segédhajókhoz és gumicsónakokhoz is.

Egykezes kiemelés a vízből
A kormánykar
billentése/meghosszabbítása
Digital Maximizer™:
Gyorsrögzítésű bütykös mélységállító
Állítható feszességű kormányzás
Az akkumulátor töltési szintjét
mutató műszer
Elektromos hajócsavar
Elnyűhetetlen kompozit tengely
Könnyed, csendes teljesítmény

M32
Minden igényt kielégítő teljesítmény – a
halak megzavarása nélkül
Az M20-M32 sorozat olyan funkciókkal van ellátva, amelyek napról napra elviszik a hajót oda, ahová
csak szeretnéd. Igény szerint állítható feszességű kormányzás. Egyszerű, egykezes kiemelés a vízből.
Gyors mélységbeállítás.
Az M32 egység olyan funkciókkal van ellátva, amelyek napról napra elviszik a hajót oda, ahová csak
szeretnéd. Igény szerint állítható feszességű kormányzás. Egyszerű, egykezes kiemelés a vízből. Gyors
mélységbeállítás.
Amikor hátranyúlsz a csónak fartükrére szerelt villanymotorhoz, ott egy azonnali reagálású, könnyű
irányítású és minden körülmény között megbízható motornak kell lennie, amelyre hosszú évekig
számíthatsz. A M32 pontosan az, amire szüksége van.
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Egykezes kiemelés a vízből
Csak húzd meg felfelé és előre, és a motor

Gyorsrögzítésű bütykös
mélységállító

gombnyomás és kioldókar nélkül is

Merülési mélység gyors, egyszerű és

kiemelhető. Amikor ideje menni, használja

biztonságos állítása. A megfelelő mélység

a könnyen hozzáférhető kioldókart, és

elérésekor az egyszerű működésű

helyezze az M32-t a tíz választható állás

beállítóegységgel a Yamaha motor a

egyikébe.

kívánt pozícióban rögzíthető.

Csavarással működő kormányrúd
Az M20 modell dönthető és
meghosszabbítható kormánykarja még
sokoldalúbbá teszi a motor használatát. A
legfeljebb 45°-ig dönthető és 15 cm-rel
meghosszabbítható kormánykar bármilyen
adódó helyzethez és minden horgászati
stílushoz beállítható. Az M20 modell
kormánykarja kényelmes fogást biztosít.

Igény szerint állítható
feszességű kormányzás
Az M32 rögzítőpántja felett lévő innovatív
gallérral könnyedén, igény szerint
beállítható a megfelelő kormányzási
feszesség. A lazábbra állítás a kisebb
erőkifejtést igénylő kormányzáshoz, a
szorosabbra állítás a motor helyzetének
„merevebb” kormányzási élményt nyújtó
rögzítéséhez való – vagy a stabilitás
biztosítására a motor kiemelésekor.

M32
Electric-Drive Technical specs
Áramfelvétel
Feszültség
Χαρακτηριστικό τοποθέτησης
Max. tolóerő (kg)
Sebesség (előre/hátra)
Digital Maximizer
Tengelyhossz
Akkumulátor töltöttségi mérője
Vezérlés

42
24
[OneHandStow]
31.8
Variálható
True
1067 mm
True
Tilt/Extend Tiller
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior
notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance
in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.
Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal otation device
and safety equipment when boating.

