
Toda a potência de que
necessita – sem
assustar os peixes
Os motores elétricos da Yamaha oferecem a propulsão

mais amiga do ambiente para barcos pequenos e são

ideais para quando se pretende relaxar na água.

Com estas unidades simples, a tranquilidade é garantida.

Uma vez que praticamente não existe ruído e de certeza

que não há fumos de escape, nunca terá de se

preocupar com perturbações. Isto é um bónus adicional

para os pescadores dedicados e para os amantes da

natureza: um motor elétrico da Yamaha não espanta a

vida selvagem. Para que possa aproveitar ao máximo o

seu dia ao ar livre.

Alimentado por uma bateria de 12 V compacta, o seu

motor de elétrico Yamaha é ultraportátil. Esta

caraterística também o torna perfeito para um pequeno

bote.

Suporte com bloqueio da alavanca

Cana de leme telescópica

Digital Maximizer™

Medidor de bateria Push-to-Test

Hélice potente

Veio de material compósito

indestrutível

Potência silenciosa sem calor
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Toda a potência de que necessita – sem
assustar os peixes
Motor elétrico de popa duradouro,  ável e resiliente.

O modelo MX da Yamaha é um motor elétrico de popa duradouro,  ável e resiliente. O modelo

consome apenas a energia estritamente necessária, pelo que não há desperdício.

Os motores elétricos da Yamaha são conhecidos a nível mundial por serem os motores elétricos de

popa mais duradouros, mais  áveis e mais resilientes na água. E o modelo MX leva esse legado para

um novo nível com o Digital Maximizer™: para ajudar o motor a funcionar durante até cinco vezes mais

tempo com uma carga.
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Suporte com bloqueio da
alavanca

Este robusto suporte de 10 posições inclui

um bloqueio de alavanca de libertação

rápida e um material compósito reforçado

que resiste à  exão, à deformação e aos

raios UV.

Cana de leme telescópica

Manobre o seu motor de forma fácil,

confortável e intuitiva com a cana de leme

telescópica de 15 cm.

Digital Maximizer™

Os motores Yamaha equipados com o

Digital Maximizer™ proporcionam tempos de

funcionamento até 5 vezes mais longos com

uma carga de bateria. Estes motores de

trolling com velocidade variável permitem

selecionar a velocidade exata e produzem

apenas a potência necessária, ajudando a

conservar a bateria para um dia inteiro de

pesca.

Medidor de bateria Push-to-
Test

Basta premir um botão na cabeça deste

motor de trolling para ver imediatamente

o estado da bateria e saber quanta

autonomia resta.
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Electric-Drive Technical specs

Consumo de âmperes 42
Voltagem 12
Funcionalidade de montagem Lever lock
Propulsão máx. (kg) 18.2
Velocidades (em frente/à ré) Variable
Digital Maximizer True
Comprimento do veio 914 mm
Medidor de bateria True
Controlo Telescoping Tiller
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Todas as informações incluídas neste catálogo são fornecidas apenas para orientação geral e estão

sujeitas a alteração sem aviso prévio. As fotogra as podem mostrar embarcações conduzidas por

pro ssionais e a sua publicação não implica nem pretende constituir qualquer recomendação ou

orientação quanto a uma utilização segura ou um estilo de condução apropriado. Respeite sempre os

regulamentos marítimos locais. Quando navegar, use sempre um colete salva-vidas pessoal e todo o

restante equipamento de segurança recomendado.
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