
Toată puterea de care
ai nevoie fără a deranja
peștii
Motoarele electrice Yamaha reprezintă cel mai ecologic

mod de a-ți propulsa mica ambarcațiune atunci când ieși

să te relaxezi pe apă.

Cu aceste unități excelente, relaxarea este cheia.

Aproape că nu există zgomote şi nu există niciun fel de

gaze de eşapament, aşa că nu trebuie să îți faci probleme

că vei   deranjat cu ceva – sau că vei deranja pe altcineva,

iar pescarii pasionaţi şi iubitorii de natură au parte de un

bonus: un motor electric Yamaha nu va speria fauna

sălbatică. Aşa că te poți bucura la maximum de ziua

petrecută în aer liber.

Fiind alimentat de o baterie compactă de 12 V, motorul

electric Yamaha este ultraportabil. Ceea ce îl face ideal

pentru baze plutitoare sau şalupe mici.

Suport blocare manetă

Cârmă telescopică

Digital Maximizer™

Indicator baterie cu buton de testare

Elice puternică

Arbore compozit indestructibil

Putere calmă ș i silențioasă
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Toată puterea de care ai nevoie fără a
deranja peștii
Motor electric montat la pupa durabil,  abil, puternic.

Modelul Yamaha MX este un motor electric cu montare la pupă durabil,  abil, puternic. Modelul

consumă doar cantitatea necesară de energie.

Motoarele electrice Yamaha sunt recunoscute în întreaga lume ca  ind cele mai durabile, mai  abile,

mai puternice motoare electrice montate la pupă de pe apă. Iar modelul MX duce această moștenire

la un nou nivel, Digital Maximizer™: pentru a ajuta motorul să ruleze de până la cinci ori mai mult cu o

singură încărcare.
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Suport blocare manetă

Acest suport solid, cu 10 poziții, dispune

de un sistem de blocare a manetei cu

eliberare rapidă și material compozit

ranforsat, care rezistă la deformare și la

raze UV.

Cârmă telescopică

Operare ușoară, confortabilă și intuitivă a

motorului cu cârma telescopică de 15 cm.

Digital Maximizer™

Motoarele Yamaha echipate cu Digital

Maximizer™ oferă un timp de funcționare de

până la 5 ori mai mare cu o singură încărcare

a bateriei. Aceste motoare cu turație

variabilă îți permit să introduci viteza

exactă, oferind energie exact atât cât

trebuie, contribuind la conservarea bateriei

pentru o zi întreagă de pescuit.

Indicator baterie cu buton de
testare

Apasă un buton de pe capul motorului

pentru a obține instantaneu durata

rămasă de viață a bateriei.
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Electric-Drive Technical specs

Schiţă Amp 42
Voltaj 12
Caracteristică de montare Lever lock
Tracțiune max. (kg) 18.2
Turații (înainte/marșarier) Variable
Digital Maximizer True
Lungime arbore 914 mm
Contor baterie True
Control Telescoping Tiller
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Toate informațiile din prezentul catalog sunt oferite numai cu titlu orientativ și pot   supuse modi cării

fără înștiințare prealabilă. Fotogra ile pot prezenta ambarcațiuni conduse de profesioniști, iar publicarea

acestora nu are ca scop sau nu implică oferirea de recomandări sau indicații cu privire la utilizarea în

siguranță sau stilul de utilizare. Respectă întotdeauna normele locale de navigație. Poartă întotdeauna

dispozitivul personal de plutire și echipamentele de siguranță recomandate atunci când navighezi.

MX18


