
Premijske zmogljivosti.
Tehnologija spremenljive odmične gredi (VCT) je pri

modelu V6 standardna in prilagaja mešanico goriva in

zraka v valjih, kar pripomore k poskočnemu delovanju pri

vseh vrtljajih. To pomeni, da imate od mirovanja do

končne hitrosti ves čas na voljo enakomerno in razburljivo

količino navora.

Moderen videz na osnovi XTO skriva napredne

tehnološke rešitve, kot je obraten izpuh za več potiska

(TERE), zasnovan za nudenje največ nadzora pri nizkih

hitrostih. TERE omogoča natančno vodljivost, ko jo najbolj

potrebujete. Posebej je učinkovit v situacijah, kjer ni

veliko prostora ter zagotavlja izjemen potisk med

vzvratno plovbo.

DES je zdaj vgrajen v motorje V6 moči 300 KM, opremljene

s sistemom Steer by Wire, ki se povsem poveže z

Yamahinim sistemom Helm Master. DES nudi lepšo in bolj

intuitivno izkušnjo za krmilom. Krma bo videti lepša, saj ni

nobenih črpalk ali cevi. Vsi V6 motorji brez SBW so

združljivi z opcijskim električnim krmiljenjem

Pri motorjih s Steer by Wire je digitalno

električno krmiljenje (DES) vgrajeno.

Opcijsko električno krmiljenje za

motorje, ki niso opremljeni s Steer by

Wire (SBW) za lažje servisiranje.

Funkcija TotalTilt™ z vgrajeno

omejitvijo nagiba za vožnjo na prikolici

brez napora in enostavno nagibanje

motorja.

Obraten izpuh za več potiska (TERE) za

izjemen potisk med vzvratno plovbo in

več nadzora med manevriranjem.

Elegantna, moderna in lahka oblika.

Boljš i nosilci motorja za manj tresljajev

in mirnejšo plovbo.

Nova in izboljšana spodnja enota: novi

deli, nove smernice oblikovanja in

izboljšana trpežnost.
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Premijske zmogljivosti.
Eleganten, moderen in lahek dizajn V6 motorjev z močjo 300 KM izkorišča mnoge smernice

oblikovanja od velikega brata XTO, prav tako so to tudi Yamahini V6 motorji, ki so najbolj bogati s

funkcijami. Novi V6 s 300 KM ima izjemno moč in neprekosljive zmogljivosti ter je pripravljen premikati

meje.

Sedaj na voljo z ali brez Steer by Wire. Popolnoma novi V6 s 300 KM nudi bliskovit pospešek in

adrenalinske končne hitrosti, prav tako pa sledi Yamahini zaobljubi, da bi ponujali izdelke, ki združujejo

tehnologijo in slog, imajo izboljšano zanesljivost ter neverjetno moč.

Skupaj z V6 motorji s 300 KM pridejo tudi ekskluzivne Yamahine funkcije, vključno z digitalnim

električnim krmiljenjem (DES), funkcijo TotalTilt in obratnim izpuhom za več potiska (TERE), ki

poskrbijo za še daljši seznam lastnosti teh premijskih izvenkrmnih motorjev.
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Vgrajeno digitalno električno
krmiljenje (DES) – Motorji s
sistemom Steer by Wire (SBW)

DES je zdaj vgrajen v motorje V6 moči 300

KM, ki so opremljeni s sistemom Steer by

Wire. Yamaha DES omogoča čisto in

prostorno kalužo. Ni črpalk, cevi, krmilnih

enot, ni potrebe po polnjenju s tekočino

ali čiščenju, prav tako ni potrebe po

posebnih drenažnih odprtinah ali ceveh.

Vaši tehniki lahko DES vgradijo bistveno

hitreje in bolj enostavno. Motorji z DES so

lahko opremljeni z opcijskim sistemom

Helm Master EX, ki se lahko privije.

Opcijsko električno krmiljenje
za motorje, ki niso opremljeni s
Steer by Wire (SBW)

V6 motorji z močjo 300 KM so povsem

združljivi z digitalnim električnim

krmiljenjem (DES), ki se lahko privije, ali

tradicionalnimi hidravličnimi krmilnimi

sistemi

Funkcija TotalTilt™ z integrirano
omejitvijo nagiba

Yamahina ekskluzivna funkcija TotalTilt™

omogoča popoln nagib gor ali dol (dokler ne

pride do stika s krmo) v katerem koli

položaju z enostavnim dvojnim pritiskom na

gumb za nagib. Med postopkom se oglasi

zvok, ki opozori posadko, da se ne

približujejo krmi, vgrajeni omejevalnik

nagiba pa pomaga pri preprečevanju

neželene škode.

Obraten izpuh za več potiska
(TERE)

Močnejša vzvratna prestava in

manevriranje pri nizki hitrosti – TERE

skrbi, da so med vzvratno vožnjo mehurčki

izpuha nad rešetko za zračenje in stran od

propelerja pri manj kot 2500 vrtljajih v

minuti. Propeler zajema le vodo brez

mehurčkov, rezultat je izjemen potisk in

nadzor med vzvratno vožnjo. Za še boljše

manevriranje uporabite opcijski DES in

krmilno palico Helm Master EX – zelo

koristno za plovbo okrog dokov in ozkih

prostorov.

Elegantna, moderna in lahka
oblika

Po obliki se zgleduje po svojem velikem

bratu XTO; barva spodnje enote se zdaj

ujema z zgornjo, ima enodelni zgornji

pokrov z utorom za odtekanje vode, novi

spodnji del ohišja, je oblike predpasnika in

s premium poslikavo. Osupljiv nov videz in

dokazane zmogljivosti dopolnjujejo in

hkrati izpopolnjujejo ponudbo za široko

paleto vrhunskih čolnov.

Vrhunski nosilci motorjev

Spodnji nosilci motorjev, ki so vzeti od XTO,

so večji in mehkejši, zaradi česar je vožnja

mirnejša in z manj tresljaji.
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Agregat

Tip agregata 4-taktni, DOHC
Prostornina 4169 cm3
Št. /Kon guracija 60-deg. V6
Vrtina x gib 96.0 x 96.0 mm
Moč na pogonski gredi propelerja na sredini razpona 220.6 kW (300 HP) @5500 r/min
Domet s polnim plinom 5000-6000 r/min
Sistem podmazovanja Moker karter
Sistem indukcije goriva Elektronski vbrizg goriva - EFI
Zagon / napredni sistem TCI
Zagon Električni
Prestavno razmerje 1.75 (21/12)
Uplinjači Vbrizg goriva

Dimenzije

Prostornina posode za olje 6.3 L/ 6.0 L *with/without oil  lter exchange
Teža brez propelerja 260 kg - 268 kg

Dodatne lastnosti

Kontrola Ročica z elektronskim upravljanjem (DBW)
Trim & metoda nagiba Širokokotni Power Trim & Tilt
Vžigalna tuljava / Alternator 70 A (max) (battery charging: 55 A)
Blokada motorja YCOP optional
Propeler Standardna oprema
Merilnik vrtljajev Dobavljivo
Nastavljivo število obratov RPM With DN Gauges
Shallow Water Drive Standard
Sistem za polnjenje dveh baterij Standardna oprema
Digital Network Gauge (6Y8/6YC) Standardna oprema
Tilt limitter Standard
Digital Network Gauge II (CL7) Standardna oprema
Sistem za gladko prestavljanje v brzino (SDS) Standardna oprema
Full tilt up angle 70
Kontrola plina in prestavne ročice Digitalna elektronska komanda
Yamahin sistem za zaščito pred krajo - YCOP (Blokada) Uporaben
Opomba 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.

Vse informacije v tem katalogu so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila. Fotogra je lahko prikazujejo čolne, ki jih upravljajo profesionalci, vendar nobena

od teh slik ne prikazuje priporočil oziroma navodil za varno upravljanje ali način uporabe. Vedno

upoštevajte lokalne pomorske predpise. Pri plovbi vedno nosite priporočen rešilni jopič in varnostno

opremo.
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