
Порушуючи кордони.
Новий двигун V6 преміум-класу потужністю 250 кінських

сил представляє прагнення Yamaha забезпечувати

вироби, що створюють зручніший інтерфейс для

споживачів і виробників човнів, поєднуючи технологію зі

стилем, підвищеною надійністю та неймовірною

потужністю.

Ексклюзивна функція Yamaha TotalTilt із вбудованим

обмежувачем нахилу дозволяє повністю вийти з нахилу в

будь-якому положенні подвійним натисканням кнопки

«врівноваження баласту/нахил». Триваліший час

натискання кнопки врівноваження баласту полегшує рух із

причепом і забезпечує зручність, коли потрібен повний

нахил у обох напрямках.

Зворотний вихлоп з посиленням тяги (TERE) забезпечує

виняткові можливості маневрування заднім ходом і

можливість виконання маневрів на низькій швидкості.

Поєднуйте цю функцію з додатковим цифровим

електричним рульовим керуванням (DES) та джойстиком

Helm Master EX для подальшого покращення

маневреності – це може стати до нагоди навколо

навантажувальних і розвантажувальних площадок, а…

Цифрове електричне керування (DES)

на двигунах Steer by Wire.

Додаткове електричне керування з

болтовим кріпленням для двигунів, не

обладнаних Steer by Wire (SBW), що

забезпечує легше технічне

обслуговування.

Функція TotalTilt™ з інтегрованим

обмеженням нахилу для легкого руху

з причепом і зручності при нахилі.

Зворотний вихлоп із посиленням тяги

(TERE) забезпечує чудову  зворотну тягу

й контроль під час маневрування.

Елегантний, із витонченими формами

та легким дизайном.

Покращені кріплення двигуна для

меншої вібрації та м’якшого ходу.

Новий та вдосконалений нижній блок:

нові компоненти, конструктивні

особливості та покращена

довговічність.
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Порушуючи кордони.
також у обмеженому просторі.

Цілком новий потужний великий двигун 250 кінських сил – це шести-клапанний підвісний мотор V6,

який має цілком нові функції, успадкований від XTO зовнішній вигляд закладену в саме серце

інженерну довершеність. Неперевершене поєднання передових технологій, захоплюючих показників

потужності та вражаючого прискорення.

Для двигунів V6 потужністю 250 кінських сил такі функції, як цифрове електричне керування (DES),

ексклюзивна функція Yamaha TotalTilt та посилення тяги з реверсивним вихлопом (TERE), а також

ДНК моделі XTO – це те, що чітко позиціонує їх як підвісні двигуни Yamaha преміум-класу.

Цифрове електричне керування зараз є стандартним для двигунів V6 потужністю 250 кінських сил,

оснащених системою Steer by Wire. DES забезпечує набагато більш плавний та інтуїтивний режим

керування транспортним засобом, тоді як усі двигуни V6 потужністю 250 кінських сил, що не обладнані

SBW, повністю сумісні з додатковим DES із кріпленням на болтах.
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Вбудоване цифрове
електричне керування (DES) –
двигуни, обладнані системою
Steer by Wire (SBW)

DES тепер є вбудованим у двигунах V6

потужністю 250 кінських сил,

обладнаних системою Steer by Wire.

Човен Yamaha DES має чистий і

просторий трюм. Немає насосів,

шлангів, блоків управління, немає

необхідності наповнювати щось рідиною

або виконувати очищення, а також

немає спеціальних дренажних отворів

або шлангів. При реконструкції силового

блоку DES технічні спеціалісти зможуть

виконувати роботи набагато швидше та

легше. Двигуни, обладнані DES, також

можуть бути оснащені новою

додатковою системою Helm Master EX із

болтовим кріпленням.

Додаткове цифрове
електричне керування на
болтовому кріпленні для
двигунів, не обладнаних
системою Steer by Wire (SBW)

Двигуни V6 потужністю 250 кінських сил

повністю сумісні з додатковим

цифровим електричним керуванням

(DES) на болтовому кріпленні або

традиційними гідравлічними системами

рульового керування.

Функція TotalTilt™ із
інтегрованим обмежувачем
нахилу

Ексклюзивна функція Yamaha TotalTilt™

дозволяє повний нахил у обох напрямках

(до контакту відштовхувача системи

врівноваження баласту) з будь-якого

положення простим подвійним

натисканням відповідної кнопки нахилу.

Під час процесу лунає звуковий сигнал,

який попереджає команду судна

перебувати на відстані від підвісного

мотора, а вбудований обмежувач нахилу

допомагає запобігти випадковому

пошкодженню.

Зворотний вихлоп із
посиленням тяги (TERE)

Потужніше маневрування заднім ходом і

маневрування на низькій швидкості

(TERE) утримує бульбашки  вихлопних

газів над анти-вентиляційною

пластиною та поза гвинтом при обертах

нижче 2500 об./хв. при русі заднім

ходом. Гвинт захоплює лише воду без

бульбашок, що забезпечує надзвичайну

зворотну тягу й контроль. Поєднуйте з

додатковими функціями цифрового

електричного керування та системою

Helm Master EX джойстик для

подальшого підвищення маневреності –

може стати до нагоди навколо

навантажувальних і

Елегантний, із витонченими
формами та легким
дизайном

Успадкувавши від старшого брата XTO

багато стильних рішень і маючи схожий

із ним зовнішній вигляд, ця модель

човна має відповідний за кольором

нижній блок, суцільний верхній обтічник,

форму повітряного каналу з водним

дренажем і нижній обтічник із вітровим

щитком, а також графіку преміум- класу.

Вражаючий новий зовнішній вигляд,

поєднаний із підтвердженою

продуктивністю, доповнює й завершує

наш широкий асортимент човнів

преміум- класу.

Покращені кріплення двигуна

Запозичені в  моделі XTO, нижні кріплення

двигуна більші та м’якіші, що призводить

до меншої вібрації та м’якшого руху.
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розвантажувальних площадок, а також

у обмеженому просторі.



Мотор

Тип мотора 4-stroke, DOHC
Робочий об'єм 4169 cm3
Кількість циліндрів / Конфігурація 60-deg. V6
Діаметр циліндра х хід поршня 96.0 x 96.0 mm
Потужність на валу гвинта в середньому діапазоні
оборотів

183.8 kW (250 HP) @5500 r/min

Діапазон роботи при повному  газі 5000-6000 r/min
Система змазки Wet sump
Система індукції палива EFI
Система запалювання TCI
Система запуску Electric
Передавальне відношення 1.75 (21/12)
Система подачі палива Fuel Injection

Габарити

Об'єм масляного бака 6.3 L/ 6.0 L *with/without oil  lter exchange
Вага без гвинта 260 kg - 268 kg

Додаткові характеристики

Система управління Drive By Wire (DBW)
Спосіб зміни диференту і нахилу Power Trim & Tilt
Котушка запалювання / генератор 70 A (max) (battery charging: 55 A)
Іммобілайзер YCOP optional
Гвинт Optional
Протилежне обертання гвинтів Available
Регульовані обороти для троллінгу With DN Gauges
Система плавання на мілководді Standard
Система зарядки двох акумуляторів Optional
Digital Network Gauge (6Y8/6YC) Optional
Обмежувач кута нахилу двигуна Standard
Digital Network Gauge II (CL7) Optional
Система амортизації перемикання (SDS) Optional
Повний кут нахилу вгору 70
YCOP (Іммобілайзер) Applicable
Примітка Steering system vary depending on model.
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Please note this 2021 production year outboard engine will be available in Europe from Season 2022

onward. For more information please contact your local Dealer.

All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  otation device

and safety equipment when boating.
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