
Cel mai uşor şi mai
puternic motor
exterior V6 din clasa sa
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.

24 de supape DOHC cu injecţie

electronică de combustibil (EFI)

Cea mai mare cilindree cu cea mai

redusă greutate

Control electronic precis al

acceleraţiei/cuplării

Comandă „Pornire/Oprire” dintr-o

atingere

Indicatoare digitale montate în reţea

(convenţional ş i premium)

Sincronizarea motorului (două/trei

instalaţii)

Sistem de amortizare a comutării

(SDS) pentru o comutare lină între

treptele de viteză

Turaţie variabilă pentru trenare

Alternator de mare putere pentru

clasa de motoare (70 A)

Sistem opţional de limitare a înclinării

Protecţie client pentru motoare
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24 de supape, 4,2 litri, 60º V6 cu
DOHC, EFI şi VCT

Un concept avansat de motor uşor ce

prezintă cilindrii cu cămaşă sudată cu

plasmă, arbore dublu cu came în cap

(DOHC) şi 4 supape pe cilindru. Reglarea

variabilă a arborelui cu came (VCT)

furnizează o e cientă mărită a combustiei

pe întreaga plajă de RPM. Această

combinaţie de tehnologii avansate oferă o

putere excepţională pentru categoria sa.

Cea mai recentă tehnologie a
cilindrilor - cilindree mare cu
greutate redusă

Procesul de fuziune a plasmei de pe pereţii

cilindrilor este de 60% mai dur decât

oţelul, dar această tehnologie avansată

furnizează şi o greutate mai redusă, o

răcire mai bună şi frecare mai redusă.

Rezultatul este motorul cu cea mai mare

cilindree din industrie, dar cu cea mai

redusă greutate.

Control electronic al
acceleraţiei/cuplării „Drive-by-
Wire” şi al plajei RPM

Sistemul opţional cu reţea digitală vă poate

crea cel mai confortabil şi mai plăcut control

de care aţi bene ciat vreodată, inclusiv

sincronizarea automată a motorului în

instalaţiile de tip dublu/triplu şi controlul

plajei de turaţii a motorului. Un buton de

tahometru reglează turaţia în paşi simpli de

50 RPM între 600 şi 1000.

Comandă „Pornire/Oprire”
dintr-o atingere pentru mai
multe motoare

Apăsarea unui singur buton permite

pornirea sau oprirea instantanee a

motoarelor la instalaţiile cu mai multe

motoare. Panoul de comandă

„Pornire/Oprire” dintr-o atingere, elegant

şi practic, este utilizat împreună cu

comutatorul principal cu cheie.

Sistem de reţea digitală II

Sistemul de reţea digitală Yamaha II este

disponibil pentru toate aceste motoare.

Acesta prezintă cele mai recente

indicatoare 6Y9, un ecran LCD color, de

înaltă rezoluţie, o selecţie de panouri de

pornire/oprire cu buton, panouri de

control, accesorii şi un kit terminal NMEA-

2000®. Acest sistem avansat poate  

uşor con gurat pentru instalaţii de

motoare de tip simplu, dublu sau triplu.

SDS (sistem de amortizare a
comutării)

Utilizat iniţial pe modelele noastre mai

mari, V8 şi V6, sistemul de amortizare a

comutării (SDS) patentat de la Yamaha

reprezintă o caracteristică minunată care

reduce semni cativ „clănţănitul” asociat de

obicei angrenajelor cu roţi în mişcare. 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.
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Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 4169 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT
Alezaj X Cursă 96.0 mm x 96.0 mm
Randament al axului elicei la limită medie 220.6 / 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 1.75 (21:12)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii X643U:770mm

Greutate cu elice
F300BETX: 260.0kg,FL300BETX: 260.0kg,F300BETU:
268.0kg,FL300BETU: 268.0kg

Capacitate rezervor carburant -
Capacitatea rezervorului de ulei 6.3Litri

Caracteristici suplimentare

Control Drive By Wire (DBW)
Metoda asietă & înclinare Asietă & înclinare
Tambur de inducţie / Alternator 12V -70Awith recti er/regulator
Imobilizator motor YCOP optional
Elice Opţionale
Model cu elice care se roteşte în sensul acelor de ceas Available (ETX, ETU)
Cu turaţie variabilă RPM Cu DN Gauges sau eche m-f
Sistem de încărcare cu două baterii 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.
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