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

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 doar să

adaptăm pentru mediul acvatic motoare auto obişnuite,

proiectăm şi construim de la zero motoare nautice în 4

timpi.

Fără a compromite puterea, performanţele sau utilitatea,

aceste motoare special proiectate ajută şi la conservarea

mediului prin utilizarea unor tehnologii inovatoare de

ardere curată.

Este disponibil ş i un model cu elice

contrarotativă

Protecţie client pentru motoare

exterioare Yamaha (Y-COP) opţională

Sistem opţional de comutare a limitării

înclinării

Compatibil cu sistemul de reţea

digitală Yamaha

Sistem de asietă ş i redresare pentru

game variate de putere

Turaţia de trenare variabilă controlează

funcţionarea la viteză redusă

Sistem opţional de încărcare pentru

două baterii

Conceptul carenei colectează ş i

evacuează apa în mod e cient

EFI pentru putere mai curată ş i

e cienţă mai bună

Arborele cu came superior dublu
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16 supape, DOHC cu acţiune
directă, 4 în linie

Cu câte 2 supape de admisie şi 2 supape

de evacuare pe  ecare cilindru şi, cu

arbori cu came dubli,  ecare acţionat

independent, e cienţa admisiei şi

evacuării este îmbunătăţită dramatic,

optimizând utilizarea combustibilului în

timpul arderii. Sistemul de aprindere TCI

asigură o pornire mai uşoară, o

funcţionare uniformă, o durată mai lungă

de viaţă a bujiilor şi, în cele din urmă,

 abilitate.

Concept elegant şi e cient al
carenajului

Aspectul atractiv nu este singurul avantaj

al acestui carenaj cu un scop bine de nit.

Este conceput să colecteze şi să evacueze

apa cu maximum de e cienţă, ceea ce

duce la o funcţionare şi mai lină,

reducerea coroziunii şi o durată de viaţă

mai lungă a motorului.

Turaţia de trenare variabilă
controlează funcţionarea la
viteză redusă

Acest sistem so sticat vă permite să

controlaţi funcţionarea la viteză redusă mai

lin şi mai uşor, reglând viteza în paşi de 50

RPM prin apăsarea unui buton. Ideal pentru

pescuit sau pentru a naviga liniştit prin zone

cu restricţii de viteză!

Indicatoare de reţea digitală şi
Drive-by-Wire

F150 este complet compatibil cu

indicatoarele de reţea digitală Yamaha

(6Y8/6YC/6Y9 şi noul CL7), care vă oferă

toate informaţiile necesare pentru a

monitoriza performanţa şi e cienţa

ambarcaţiunii şi motorului. F150G dispune

acum de capacitate Drive-by-Wire

completă, graţie sistemului digital de

accelerare şi schimbare a treptelor, care

oferă o schimbare şi un control foarte line.

SDS (sistem de amortizare a
schimbării)

Utilizat iniţial pe modelele noastre mai

mari, V8 şi V6, sistemul de amortizare a

schimbării (SDS) patentat de la Yamaha

este o dotare excelentă care reduce

semni cativ sunetul speci c asociat cu

schimbarea treptelor de viteză. Un butuc

din cauciuc şi o şaibă posterioară canelate

absorb zgomotul şi vibraţiile, într-o soluţie

proiectată meticulos, care asigură

schimbări de viteze mai line şi mai

silenţioase.

Protecţie client pentru motoare
outboard Yamaha (Y-COP)
opţională

Sistemul opţional de imobilizare Y-COP este

simplu, uşor de utilizat şi deosebit de

e cient – o telecomandă simplă blochează şi

deblochează motorul printr-o apăsare de

buton. Previne utilizarea motorului outboard

pentru o plimbare neautorizată, conferindu-

vă siguranţă când lăsaţi barca

nesupravegheată.
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Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 2,670 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie 4/In-line, 16-valve, DOHC
Alezaj X Cursă 94.0 mm x 96.2 mm
Randament al axului elicei la limită medie 110.3 / 5,500 rpm
Limită de operare completă al acceleratorului 5,000 - 6,000 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Sistem de alimentare cu combustibil IEB
Sistem de aprindere/avans TCI
Sistem de aprindere Electric cu pornire prin amorsare
Raport de demultiplicare 2.00 (28:14)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii L516X643mm

Greutate cu elice
F150DETL: 222.0kg,FL150DETL: 222.0kg,F150DETX:
227.0kg,FL150DETX: 227.0kg

Capacitate rezervor carburant -
Capacitatea rezervorului de ulei 4.5Litri

Caracteristici suplimentare

Control Telecomandă
Metoda asietă & înclinare Asietă & înclinare
Tambur de inducţie / Alternator 12V -35Awith recti er/regulator
Imobilizator motor YCOP optional
Elice Opţionale
Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas Available (ETL, ETX)
Shallow Water Drive [Standard]
Sistem de încărcare cu două baterii Opţionale

Opţionale
Tilt limitter Opţionale
Shift Dampener System (SDS) Opţionale

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.

F150D/G

www.yamaha-marine.eu


