
All kraft du behöver –
utan att störa  sken
Yamaha Electric Drive-motorer är det miljövänligaste

sättet att driva en liten båt när du är ute på sjön och

kopplar av.

Med de här smidiga motorerna kan du fokusera på

lugnet. De hörs knappt och avger inga avgaser så du

behöver aldrig oroa dig över att något ska störa dig eller,

för den delen, över att störa något annat – för hängivna

 skare och naturälskare är detta en extra bonus: en

Yamaha Electric Drive skrämmer inte bort vilda djur. För

att du ska få ut så mycket som möjligt av din dag ute i

naturen.

Yamaha Electric Drive drivs av kompakta 12-

voltsbatterier och är mycket enkel att bära med sig.

Därför är den också perfekt för små jollar och

segelbåtar.

Enhandslyft

Fäll- och förlängningsbar rorkult

Digital Maximizer™:

Quick-Lock Cam Depth Adjuster

(Snabbjustering av motorhöjd)

Styrmotståndsreglering

Push-to-Test-batterimätare

Propeller med hög dragkraft

Stark kompositaxel

Smidig, tyst kraft
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All kraft du behöver – utan att störa
 sken
M20-M32-serien är laddad med funktioner som placerar båten precis där du behöver den, dag ut och

dag in. Mångsidig styrmotståndsreglering Enhandslyft Snabb djupjustering

M32 är laddad med funktioner som placerar båten precis där du behöver den, dag ut och dag in.

Mångsidig styrmotståndsreglering Enhandslyft Snabb djupjustering

När du sträcker dig bakåt efter din aktermotor behöver du omedelbar respons, enkel kontroll,

orubblig uthållighet och en motor som du kan förlita dig på i åratal. M32 är precis vad du får.
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Enhandslyft

Bara dra upp och framåt för att lyfta in

motorn utan knappar eller spärrhandtag.

Sedan när det är dags att köra använder

du den lättåtkomliga tumspärrren för att

 ytta M32 till något av tio olika lägen.

Quick-Lock Cam Depth Adjuster
(Snabbjustering av motorhöjd)

Ändra trimdjup snabbt, enkelt och säkert.

När du har hittat djupet låses den här

lättanvända justeringen på plats så att

din Yamahamotor stannar precis där du

vill ha den.

Vridhandtagsreglage

Dra nytta av en ökad mångsidighet med den

fäll- och förlängningsbara rorkulten på M20.

Den är fällbar upp till 45°, och

förlängningsbar till 15 cm, och är lätt att

anpassa för varje  skesituation eller -stil.

M20 har även ett bekvämt utformat

handtag.

Mångsidig
styrmotståndsreglering

M32 har en innovativ krage ovanför

motorfästet som gör det lätt att justera

styrmotståndet till den nivå du föredrar.

Håll den lös för lätt styrning, eller dra fast

den för stramare styrning, vilket är bra för

att hålla den stadigare på plats och

underlätta vid förvaring.
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Electric-Drive Technical specs

Strömförbrukning 42
Spänning 24
Monteringsfunktion One-hand Stow
Max. dragkraft (kg) 31.8
Hastigheter (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Axellängd 1067 mm
Batterimätare True
Kontroll Tilt/Extend Tiller
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All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras

utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av pro s och är ingen avsiktlig eller

underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala

föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad  ytväst och säkerhetsutrustning till sjöss.
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