
Tehnologia în care
lumea are încredere
Fie că vă bucuraţi de adrenalina sporturilor acvatice,  e

că vă relaxaţi pe ambarcaţiunea dvs., alegeţi motorul care

vă ajută să pro taţi cât mai mult de timpul petrecut pe

apă.

Fiecare motor din gama noastră foloseşte cele mai

recente tehnologii nautice Yamaha, cele mai noi

con guraţii pentru motor şi sistemele de admisie şi de

evacuare cele mai ingenioase, iar modelele în 4 timpi se

bucură de un asemenea succes deoarece, în loc să ne

limităm la a adapta pentru mediul acvatic motoare auto

obişnuite, proiectăm şi construim de la zero motoare

nautice în 4 timpi.

Fără a compromite puterea, performanţele sau utilitatea,

motoarele noastre special proiectate contribuie şi la

conservarea mediului, prin utilizarea unor tehnologii

inovatoare de ardere curată.

E cienţă mărită a combustiei ş i emisii

mai scăzute

Sistem de depozitare în 3 poziţii, fără

scurgeri de ulei

Schimbător de viteze de format mare,

pentru selectarea uşoară a vitezelor

Trepte F-N (înainte – neutru) pentru o

comandă uşoară

Sistemul de direcţie de 360º face ca

manevrele să  e o adevărată plăcere

Mâner de transport posterior mare ş i

confortabil

Rezervor integrat de combustibil,

complet transparent, pentru

asigurarea confortului

Mâner de cârmă puternic, cu mâner

de acceleraţie turnant uşor de

manevrat

Reglarea fricţiunii direcţiei pentru

manevrabilitate
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Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 72 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie 1, OHV
Alezaj X Cursă 54.0 mm x 31.5 mm
Randament al axului elicei la limită medie 1.8 / 5,500 rpm
Limită de operare completă al acceleratorului 5,250 - 5,750 rpm
Sistem de ungere Stropire/împroşcare
Sistem de alimentare cu combustibil 1-Carburatoare
Sistem de aprindere/avans TCI
Sistem de aprindere Manual
Raport de demultiplicare 2.08 (27:13)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii S433L:560mm
Greutate cu elice F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
Capacitate rezervor carburant 0.9Litri(Built-in fuel tank)
Capacitatea rezervorului de ulei 0.35Litri

Caracteristici suplimentare

Control Mâner de cârmă
Metoda asietă & înclinare Manual
Tambur de inducţie / Alternator -
Elice Inclus

Observaţie
{Datele în kW din această  şă se bazează pe
standardul ICOMIA 28, măsurat la axul elicei}
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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.
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