
Al het vermogen dat u
nodig heeft, zonder de
vis te alarmeren
De Electric Drive modellen van Yamaha zijn de meest

milieuvriendelijke manier om uw kleine boot van

aandrijving te voorzien.

Met deze modellenreeks is ontspanning essentieel. Er is

bijna geen geluid en zeker geen uitlaatgassen, zodat u

zich geen zorgen hoeft te maken over verstoorde rust of

over het storen van anderen. Dit is een bonus voor

fanatieke vissers en natuurliefhebbers: een Electric

Drive van Yamaha jaagt het wild niet weg. Zo kunt u het

meeste uit uw dagje in de geweldige natuur halen.

Aangedreven door een compacte, lichtgewicht 12 Volt

accu is de Yamaha Electric Drive zeer draagbaar. En de

Electric Drive modellen van Yamaha zijn perfect voor een

kleine sloep of rubberboot.

Met één hand op te bergen

Kantelbare/uitschuifbare helmstok

Digital Maximizer™:

Snelle aanpassing

vergendelingsnokdiepte

Sturingsspanningscontrole

Batterij tester

Power propeller

Onverwoestbare composiet-as

Stille kracht
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Al het vermogen dat u nodig heeft,
zonder de vis te alarmeren
De M20-M32 reeks zit vol functies die uw boot precies daar brengen waar u deze nodig heeft, elke

dag weer. Veelzijdige sturingsspanningscontrole. Eenvoudig met één hand op te bergen. Snelle

aanpassing diepte.

De M32 zit vol functies die uw boot precies daar brengen waar u deze nodig heeft, elke dag.

Veelzijdige sturingsspanningscontrole. Eenvoudig met één hand op te bergen. Snelle aanpassing

diepte.

De op de spiegel gemonteerde motor is eenvoudig bedienbaar, gemakkelijk te controleren en

oerbetrouwbaar. Kortom een krachtbron waarop u jarenlang kunt vertrouwen. De M32 is precies

wat u nodig heeft.
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Eenvoudig op te bergen

Gewoon omhoog trekken en op te bergen

zonder knoppen of ingewikkelde hendels.

Wanneer het tijd is om te gaan, gebruik de

eenvoudig toegankelijke schuifknop om de

M32 in een van de tien posities te

gebruiken.

Quick-Cam diepteverstelling

Verander diepgang snel, eenvoudig en

veilig. U kunt de propellerdiepte

eenvoudig en betrouwbaar instellen met

de Quick-Lock Cam diepteverstelling.

Deze slimme voorziening maakt

verstelling eenvoudig en zorgt voor een

perfecte vergrendeling om uw motor op de

plaats te houden waar u deze wilt.

Stuurhendel met draaigreep

Pro teer van een grotere veelzijdigheid met

de kantelbare en uitschuifbare stuurhendel

op model M20. Met een kantelhoek tot 45°

en uitschuifmogelijkheid tot 15 cm kan hij

gemakkelijk worden aangepast aan elke

situatie De M20 is bovendien voorzien van

een comfortabel gevormde handgreep.

Veelzijdige
sturingsspanningscontrole

Een innovatieve kraag, boven de

motorbevestiging van de M32, maakt het

eenvoudig om de stuurweerstand aan te

passen aan het niveau dat u wilt. Laat

hem los voor moeiteloos sturen of trek

deze aan om de motor steviger op zijn

plek te houden voor een ‘stroever’

stuurgevoel of voor stabiliteit wanneer u

de motor opbergt.
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Electric-Drive Technical specs

Stroomverbruik 42
Spanning 24
Bevestiging One-hand Stow
Max. stuwkracht (kg) 31.8
Snelheden (vooruit/achteruit) Variable
Digital Maximizer True
Staartlengte 1067 mm
Accumeter True
Besturing Tilt/Extend Tiller
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering

zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door

professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze

wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme

regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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