
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 ett kompakt 12-

voltsbatteri och är mycket enkelt att bära med sig.

Därför är den också perfekt för små jollar och

segelbåtar.

Spärrfäste

Förlängningsbar rorkult

Digital Maximizer™

Push-to-Test-batterimätare

Kraftfull propeller

Nästintill oförstörbar kompositaxel

Cool, tyst kraft
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All kraft du behöver – utan att störa
 sken
Hållbar, pålitlig och e ektiv aktermonterad elektrisk motor.

Yamaha MX-modellen är en hållbar, pålitlig och e ektiv aktermonterad elektrisk motor. Modellen

drar bara så mycket kraft som du behöver, så den slösar ingen energi.

Yamaha Electric Drives är betrodda över hela världen som de mest hållbara, tillförlitliga och e ektiva

elektriska motorerna i vattnet. Och MX-modellen tar det arvet till en ny nivå, Digital Maximizer™: gör

att motorn kan köras upp till fem gånger så länge på en enda laddning.
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Spärrfäste

Det solida 10-positionsfästet har en

snabbspärr och förstärkt

kompositmaterial som motstår böjning,

skevhet och UV-skador.

Förlängningsbar rorkult

Använd motorn enkelt, bekvämt och

intuitivt med hjälp av rorkulten som kan

förlängas till 15 cm.

Digital Maximizer™

Yamahamotorer som är utrustade med

Digital Maximizer™ ger upp till 5 gånger

längre drifttid på en enda batteriladdning.

De här motorerna med variabelt varvtal gör

att du kan ställa in exakt hastighet och de

levererar bara så mycket kraft du behöver,

vilket sparar på batteriet under en hel dags

 ske.

Push-to-Test-batterimätare

Tryck på en knapp på motorkåpan för att

omedelbart få reda på hur mycket

batteritid du har kvar.
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Electric-Drive Technical specs

Strömförbrukning 42
Spänning 12
Monteringsfunktion Lever lock
Max. dragkraft (kg) 18.2
Hastigheter (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Axellängd 914 mm
Batterimätare True
Kontroll Telescoping 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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