
Цялата мощност, от
която се нуждаете –
без изобщо да
изплашите рибата
Електрическото задвижване на Yamaha е най-

екологичният начин за задвижване на Вашата малка

лодка, когато сте на почивка по вода.

Вашата почивка е на първо място при тези отлично

конструирани агрегати. При тях почти липсва шум и няма

никакви изгорели газове, така че няма опасност нещо да

Ви обезпокои – или нещо друго около Вас, защото за

запалените рибари и природолюбителите има

допълнителен бонус: електрическото задвижване на

Yamaha няма да подплаши водните обитатели. По този

начин можете да извлечете максимума от своя ден сред

природата.

Захранван от компактен 12-волтов акумулатор, Вашият

електрически двигател на Yamaha е леснопреносим. Това

го прави перфектен и за малки обслужващи съдове или

гумени лодки.

Скоба за лоста на кормилото

Телескопичен лост

Digital Maximizer™

Уред за измерване на батерията

„Push-to-Test“

Витло

Неразрушим вал от композитни

материали

Плавно и тихо разгръщане на

мощността
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Цялата мощност, от която се нуждаете
– без изобщо да изплашите рибата
Електрически мотор за монтиране на транеца, който е устойчив, надежден, неуморен.

Моделът MX на Yamaha за монтиране на транеца е устойчив, надежден, неуморен електрически

мотор. Моделът използва само толкова енергия, колкото Ви е необходима, като по този начин не

похабява излишна енергия.

Електрическото задвижване на Yamaha се ползва с доверие в целия свят като най-устойчивото,

надеждното, неуморното на водата, с възможност за монтиране на транеца. А моделът MX издига това

постижение до нови висоти – Digital Maximizer™: за да помогне на мотора да работи до пет пъти по-

дълго с едно зареждане.
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Скоба за лоста на кормилото

Тази солидна конзола с 10 позиции

разполага с бързоосвобождаващо се

заключване на лоста и подсилен

композиционен материал, който е

устойчив на огъване, деформиране и

UV повреждане.

Телескопичен лост

С 15-сантиметровия телескопичен лост

Вашият мотор работи лесно, комфортно

и интуитивно.

Digital Maximizer™

Оборудваните с Digital Maximizer™

мотори на Yamaha осигуряват  до 5 пъти

по-дълго време на работа с едно

зареждане на батерията. Тези мотори за

лодки с променлива скорост Ви дават

възможност да въведете точната  си

скорост, а те доставят точно толкова

мощност, колкото Ви е необходима, като

по този начин помагат на батерията да се

запази за риболов през целия ден.

Уред за измерване  на
батерията „Push-to-Test“

Натиснете бутон на главата на мотора

на лодката, за да получите незабавно

информация за нивото на батерията.
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Electric-Drive Technical specs

Сила на теглене 42
Напрежение 12
Функция за монтиране Lever lock
Макс. тяга (кг) 18.2
Скорости (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Дължина на вала 914 mm
Уред за измерване на батерията True
Контрол Telescoping Tiller

MX18



Цялата информация в този каталог е дадена само като общи насоки и подлежи на промени без

предварително известие. Възможно е снимките да показват лодки, управлявани от професионалисти, като

от публикуването на тези изображения не се подразбира даване на препоръки или насоки по отношение на

безопасното им управление или начин на употреба. Винаги спазвайте местните морски разпоредби.

Винаги носете препоръчителните лични спасителни средства и оборудване за безопасност при плаване.
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