
Vsa moč, ki jo
potrebujete, ne da bi
vznemirjali ribe
Yamahin električni pogon je okolju najprijaznejši način za

poganjanje vašega majhnega čolna, ko si zaželite

sprostitve na vodi.

Pri teh enostavnih modelih je sprostitev ključnega

pomena. Motorji niso hrupni in nimajo izpušnih plinov,

zato vam ne bo treba skrbeti, da bi vas karkoli zmotilo ali

da bi vi zmotili koga drugega. Ljubiteljem ribolova in

narave ti motorji torej omogočajo še eno prednost:

Yamahini električni pogoni ne prestrašijo in odženejo

živali. Tako boste dan v naravi lahko čim bolje izkoristili.

Yamahin električni pogon napaja kompakten 12 V

akumulator, zato je popolnoma prenosen. Zaradi tega je

odličen za uporabo na pomožnih ali gumijastih čolnih.

Pospravljanje z eno roko

Krmilna ročica za nagib/podaljšanje

Digital Maximizer™:

Mehanizem za nastavitev viš ine

motorja s hitrim zaklepom

Nastavitev trdote krmiljenja

Pritisni merilnik za preverjanje

akumulatorja

Zmogljiva elisa

Neuničljiva kompozitna os

Izjemna in tiha moč
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Vsa moč, ki jo potrebujete, ne da bi
vznemirjali ribe
Modeli M20-M32 so opremljeni s funkcijami, s katerimi bo vaš čoln točno tam, kjer ga potrebujete,

podnevi in ponoči. Prilagodljiva nastavitev trdote krmiljenja. Enostavno pospravljanje z eno roko. Hitro

prilagajanje globine.

Model M32 je opremljen s funkcijami, s katerimi bo vaš čoln točno tam, kjer ga potrebujete, podnevi in

ponoči. Prilagodljiva nastavitev trdote krmiljenja. Enostavno pospravljanje z eno roko. Hitro

prilagajanje globine.

Ko posežete po električnem motorju za namestitev na krmo, potrebujete takojšnjo odzivnost,

enostavno upravljanje, neomajno trdnost in zanesljiv motor, na katerega lahko računate še leta. M32

je točno to, kar boste dobili.
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Pospravljanje z eno roko

Povlecite navzgor in naprej, da pospravite

motor brez gumbov ali sprostitvenih ročic.

Ko je čas, da odplujete, uporabite lahko

dostopno ročko za sprostitev, da

namestite motor M32 v enega od desetih

različnih položajev.

Mehanizem za nastavitev višine
motorja s hitrim zaklepom

Hitro, enostavno in varno spremenite

globine. Ko najdete ustrezno globino,

prilagojevalnik, ki je enostaven za

uporabo, zaklene Yamahin motor, da

ostane tam, kjer želite.

Krmilna ročica za plin

Izkoristite izboljšano raven raznolikosti s

krmilno ročico za nagib/podaljšanje, ki jo

zagotavlja model M20. Z nagibom do 45° in

podaljšanjem do 15 cm lahko prilagodite

vsakršno situacijo ali slog ribarjenja. Poleg

tega ima ročica motorja M20 ergonomsko

oblikovan držaj.

Prilagodljiva nastavitev trdote
krmiljenja

Z inovativno prirobnico nad nosilcem

motorja M32 lahko preprosto nastavite

ustrezno stopnjo trdote krmiljenja.

Prirobnico odvijte, če želite motor krmiliti

z lahkoto, ali jo popolnoma zategnite, da

boste dobili bolj togi občutek krmiljenja in

se motor ne bo premikal, tudi pri

shranjevanju.
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Electric-Drive Technical specs

Maksimalen tok 42
Napetost 24
Funkcija vpetja One-hand Stow
Največji potisk (kg) 31.8
Hitrosti (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Dolžina osi 1067 mm
Merilnik napolnjenosti True
Krmiljenje Tilt/Extend Tiller
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Vse informacije v tem katalogu so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila. Fotogra je lahko prikazujejo čolne, ki jih upravljajo profesionalci, vendar nobena

od teh slik ne prikazuje priporočil oziroma navodil za varno upravljanje ali način uporabe. Vedno

upoštevajte lokalne pomorske predpise. Pri plovbi vedno nosite priporočen rešilni jopič in varnostno

opremo.
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