
Moc, której
potrzebujesz – bez
zakłócania spokoju ryb
Silniki elektryczne Yamaha to najbardziej przyjazny dla

środowiska sposób napędzania małych łodzi.

Te sprytne urządzenia sprawiają, że pływanie to

prawdziwy relaks. Silniki elektryczne Yamaha są

niezwykle ciche i nie emitują spalin, dzięki czemu nie

zakłócają spokoju użytkowników ani nikogo innego. To

ogromna zaleta dla prawdziwych wędkarzy oraz

miłośników natury: silnik elektryczny Yamaha nie

odstrasza dzikiej przyrody. Możesz cieszyć się

wspaniałymi chwilami spędzonymi na świeżym

powietrzu.

Silnik zasilany z kompaktowych akumulatorów 12 V

można bez problemu przenieść. Dlatego ta jednostka

doskonale nadaje się do małych łodzi lub pontonów.

Składanie za pomocą jednej ręki

Obrotowy/wysuwany rumpel

Digital Maximizer™:

Regulator zanurzenia z możliwośc ią

szybkiego zablokowania

Kompensacja oporu podczas

sterowania

Dotykowy wskaźnik naładowania

akumulatora

Śruba napędowa

Niezwykle wytrzymały wał kompozytowy

Cichy, nieprzegrzewający się napęd
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Moc, której potrzebujesz – bez
zakłócania spokoju ryb
Silniki z serii M20-M32 zostały wyposażone w funkcje, dzięki którym każdego dnia łódź znajdzie się

dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz. Wszechstronna kompensacja oporu podczas sterowania.

Łatwy montaż za pomocą jednej ręki. Szybka regulacja głębokości.

Silnik M32 został wyposażony w funkcje, dzięki którym każdego dnia łódź znajdzie się dokładnie tam,

gdzie jej potrzebujesz. Wszechstronna kompensacja oporu podczas sterowania. Łatwy montaż za

pomocą jednej ręki. Szybka regulacja głębokości.

Kiedy sięgasz po silnik montowany na pawęży, potrzebujesz błyskawicznej reakcji, łatwej kontroli,

trwałej wytrzyma łości i niezawodnego silnika, na którym możesz polegać przez lata. Właśnie to

oferuje silnik M32.
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Składanie za pomocą jednej
ręki

Wystarczy pociągnąć do góry i przesunąć

do przodu, by złożyć silnik — bez

przycisków lub zwalniania dźwigni. A

kiedy nadejdzie czas, by wypłynąć,

wystarczy kciuk, by łatwo umieścić silnik

M32 w jednej z dziesięciu różnych pozycji.

Regulator zanurzenia z
możliwością szybkiego
zablokowania

Zmieniaj głębokość trymowania szybko,

prosto i bezpiecznie. Kiedy znajdziesz

właściwą głębokość, łatwy w użyciu

regulator mocno blokuje silnik Yamaha w

wymaganej pozycji.

Obrotowy rumpel

Poznaj zalety wszechstronnego rumpla

modelu M20 z obrotową i wysuwaną rączką.

Możliwość odchylenia pod kątem do 45° i

wysunięcia na 15 cm pozwala na

dostosowanie do każdej sytuacji lub

sposobu połowu ryb. Silnik M20 jest również

wyposażony w wygodnie wypro lowany

uchwyt.

Wszechstronna kompensacja
oporu podczas sterowania

Nowatorski kołnierz nad mocowaniem

silnika M32 pozwala na łatwą regulację

oporu do żądanej wartości. Możliwe jest

jego poluzowanie dla łatwiejszego

manewrowania lub dokręcenie w celu

utrzymywania silnika w jednym położeniu,

co zapewnia odczucie większej

„sztywności” układu sterowania, a także

poprawia stabilność i ułatwia

przechowywanie.
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Electric-Drive Technical specs

Pobór energii 42
Napięcie 24
Funkcja mocowania One-hand Stow
Maks. ciąg (kg) 31.8
Prędkości (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Długość wału 1067 mm
Miernik baterii True
Sterowanie Tilt/Extend Tiller
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Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą

ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie widoczne na zdjęciach zamieszczonych w

niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek

bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze

przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas żeglugi należy zawsze używać

kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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