
All kraften du trenger –
uten å forstyrre
 skene
Yamahas Electric Drive er den mest miljøvennlige måten

å drive den lille båten din på når du nyter fritiden på

vannet.

Disse hendige enhetene er nøkkelen til avkobling. Den

er nærmest uten støy, og fullstendig uten eksosutslipp.

Du har ingen grunn til å engste deg over at du forstyrrer

verken deg selv eller andre, for ivrige  skere og

naturelskere er det den ekstra bonusen En Yamaha

Electric Drive skremmer ikke bort dyrelivet. Du kan altså

nyte dagen utendørs med god samvittighet.

Yamaha Electric Drive drives av kompakte 12-volts

batterier, som gjør den utrolig lett å ta med seg. Den

passer også utmerket til små joller og gummibåter.

Håndteres med én hånd

Vippe/forlenge styrespaken

Digital Maximizer™:

Kamdybdejustering med hurtiglås

Styrefriksjonskontroll

Batterimåler med test-trykknapp

Kraftig propell

Solid komposittaksel

Behagelig og stillegående
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All kraften du trenger – uten å forstyrre
 skene
M20–M32-serien er full av funksjoner som får båten din akkurat der du vil ha den, dag inn og dag ut.

Justerbar styrefriksjonskontroll. Håndteres med én hånd. Hurtige dybdejusteringer.

M32 er full av funksjoner som får båten din akkurat der du vil ha den, dag inn og dag ut. Justerbar

styrefriksjonskontroll. Håndteres med én hånd. Hurtige dybdejusteringer.

Når du strekker deg bakover etter den hekkmonterte motoren din, trenger du øyeblikkelig respons,

enkel kontroll, urokkelig seighet og en pålitelig motor som du kan stole på i årevis. M32 er akkurat

det du trenger.
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Håndteres med én hånd

Motoren tas enkelt i land ved å trekke

den opp og fremover uten bruk av knapper

eller låsehendler. Og når det er på tide å

dra, bruker du den lett tilgjengelige

tommelknappen til å plassere M32 i en av

de ti ulike stillingene.

Kamdybdejustering med
hurtiglås

Trimdybden endrer du raskt, enkelt og

sikkert. Når du  nner dybden din, låses

den brukervennlige justeringen stramt til

for å holde Yamaha-motoren akkurat der

du vil ha den.

Vribar gasskontroll

M20 har en styrespake som kan vippes og

forlenges, som øker allsidigheten og

komforten. Med en vippevinkel på opptil 45°

og lengde på 15 cm, er den enkel å tilpasse

manøvreringen til alle situasjoner og typer

 ske. M20 leveres med et ergonomisk

utformet grep.

Allsidig styrefriksjonskontroll

En innovativ hylse som er plassert over

motorfestet på M32, gjør det enkelt å

justere styrefriksjonen. La den være løs

hvis du ønsker lett styring, eller stram den

for å holde motoren bedre på plass. Dette

gir en "stivere" styrefølelse – eller

stabilitet når motoren skal lagres.
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Electric-Drive Technical specs

Forbruk (ampere) 42
Spenning 24
Monteringsfunksjon One-hand Stow
Max. fremstøt (kg) 31.8
Fart (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Skaftlengde 1067 mm
Batterimåler True
Kontroll Tilt/Extend Tiller
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All informasjon i denne katalogen er gitt som generell veiledning og er underlagt endringer uten

forhåndsvarsel. Fotogra ene kan vise båter ført av profesjonelle og representerer på ingen måte noen

anbefaling eller veiledning om trygg håndtering eller brukerstil som intensjon eller implisitt i

publikasjonen av disse bildene. Vis alltid respekt for lokale maritime regler. Bruk alltid en anbefalt

personlig  yteenhet og sikkerhetsutstyr når du er i båten.
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