
Al den kraft du har
brug for – uden
nogensinde at
forstyrre  skene
Yamahas elektriske påhængsmotorer er den mest

miljøvenlige måde at drive din lille båd på, når du slapper

af ude på vandet.

Med disse elegante enheder er kodeordet afslapning.

Der er stort set ingen støj og slet ingen udstødningsrøg,

så du behøver ikke være bange for at blive forstyrret –

 eller at forstyrre andre for den sags skyld, hvilket er en

ekstra bonus for ivrige  skere og naturelskere: En

elektrisk Yamaha påhængsmotor skræmmer ikke

dyrelivet væk. På den måde kan du få det bedste ud af

din dag i naturen.

Din Yamaha el-motor drives af et kompakt 12 V batteri og

er derfor ekstremt let at transportere rundt. Det gør

den også perfekt til en lille hjælpebåd eller jolle.

Beslag med låsegreb

Teleskopstyrehåndtag

Digital Maximizer™

Push-to-Test batterimåler

Power-propel

Uforgængelig kompositaksel

Cool, stille power
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Al den kraft du har brug for – uden
nogensinde at forstyrre  skene
Robust, driftssikker og hårdtarbejdende elektrisk påhængsmotor.

Yamaha MX-modellen er en robust, pålidelig og hårdtarbejdende elektrisk påhængsmotor. Modellen

bruger kun så meget strøm, som du har brug for, så den ikke spilder nogen energi.

Yamahas elektriske påhængsmotorer er anerkendt verden over som de mest holdbare, pålidelige og

hårdtarbejdende på vandet. Og MX-modellen sætter en helt ny standard med Digital Maximizer™:

Motoren hjælpes til at køre op til fem gange længere på en enkelt opladning.
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Beslag med låsegreb

Dette solide beslag med 10 positioner har

et quick-release låsegreb og er

konstrueret af forstærket

kompositmateriale, der modstår bøjning,

skævvridning og UV-skader.

Teleskopstyrehåndtag

Få nem, komfortabel og intuitiv styring af

din motor med det 15 cm lange

styrehåndtag .

Digital Maximizer™

Yamaha-motorer udstyret med Digital

Maximizer™ giver en driftstid, der er op til

fem gange længere på en enkelt

batteriopladning. Disse trollingmotorer med

variabel hastighed giver dig mulighed for at

indstille din nøjagtige hastighed, og de

leverer kun den mængde strøm, som du har

brug for, hvilket hjælper med at spare på

batteriet til en hel dags  skeri.

Push-to-Test batterimåler

Tryk på en knap på toppen af

trollingmotoren for at få en øjeblikkelig

status for batteriet, så du kan se hvor

meget strøm der er tilbage.
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Electric-Drive Technical specs

Strømstyrke 42
Spænding 12
Monteringsfunktion Lever lock
Maks. fremdrift (kg) 18.2
Hastigheder (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Aksellængde 914 mm
Batterimåler True
Kontrol Telescoping Tiller
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Alle oplysninger i dette katalog er ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af

billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller

vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale

søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.
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