
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.

EFI pentru o funcţionare mai curată ş i

mai e cientă

Compatibil cu indicatoarele de reţea

digitală Yamaha

Sistem PrimeStart™ pentru o pornire

uşoară

Turaţie variabilă pentru trenare

Sistem opţional de protecţie client

pentru motoare exterioare Yamaha (Y-

COP)

Sistem de asietă ş i redresare pentru

game variate de putere

Înclinare hidraulică pentru controlul

pârghiei

Formă compactă ş i capac solid,

monobloc

Fricţiune a direcţiei cu acţiune unică

(pe modelele cu cârmă)

Alternator de mare randament

Sistem pentru ape puţin adânci pentru
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Indicatoare în reţea digitale

Motorul F40 este compatibil cu

indicatoarele noastre exclusive din

reţeaua digitală Yamaha, oferindu-vă

toate informaţiile necesare pentru a spori

la maximum performanţa şi e cienţa

motorului, inclusiv un tahometru

multifuncţional care indică turaţia, orele

de funcţionare, unghiul de asietă,

presiunea uleiului, lămpile de avertizare şi

controlul variabil al turaţiei, precum şi un

vitezometru/indicator de gestionare a

combustibilului care indică viteza,

capacitatea rezervorului şi economia de

combustibil.

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

Sistemul opţional de imobilizare Y-COP

este simplu, uşor de utilizat şi deosebit

de e cient – o telecomandă ingenioasă şi

simplă blochează şi deblochează motorul

prin simpla apăsare a unui buton. Previne

utilizarea motorului extern pentru o

plimbare neautorizată, conferindu-vă

siguranţă când lăsaţi barca

nesupravegheată.

Sistem de asietă şi redresare
pentru game variate de putere

Descoperiţi versatilitatea şi puterea oferite

de un motor Yamaha. Reacţia rapidă, prin

controlul cu buton, face reglarea asietei şi a

redresării rapidă, uşoară şi lină. Controlul

plin de încredere al manevrelor oferit de

plaja largă a asietei include setări negative

ale asietei destinate îmbunătăţirii

acceleraţiei, care contribuie, de asemenea,

la aducerea rapidă în plan a ambarcaţiunii.

Format compact şi scut de
protecţie superior solid,
monobloc

Veţi bene cia de o mulţime de avantaje ca

deţinător şi utilizator al acestui motor.

Carenajul compact, cu pro l redus, cu

forma sa ce inspiră putere, este la fel de

robust pe cât pare şi contribuie şi la

reducerea zgomotului. Confortul şi

relaxarea sunt recompensa pentru

utilizarea acestui motor, cu funcţionarea

sa lină, raportul ridicat dintre putere şi

greutate şi aspectul elegant.

Fricţiunea direcţiei cu acţiune
unică (pe modelul cu cârmă)

Această caracteristică face posibile

călătoriile relaxate, în care nu mai este

necesar să reglaţi permanent direcţia

pentru a menţine un traseu drept. Blocaţi -

o din mers printr-o mişcare a încheieturii,

în funcţie de condiţiile maritime şi stilul

dvs. de pilotare.

Protecţie anticorozivă Yamaha
ideală

Aveţi nevoie de un motor pe care să vă puteţi

baza, iar motoarele externe Yamaha sunt

renumite pentru durabilitate; ceea ce

înseamnă, de asemenea, că îşi conservă

valoarea. În timp ce un aliaj de aluminiu

YDC-30 unic protejează componentele

exterioare ale motorului, un strat de zinc,

oţelul inoxidabil de înaltă calitate şi

vopseaua exterioară în 5 straturi oferă o

protecţie de durată, atât în interior, cât şi în

exterior.
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Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 747 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie 3/In-line, SOHC
Alezaj X Cursă 65.0 mm x 75.0 mm
Randament al axului elicei la limită medie 29.4 / 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 CDI
Sistem de aprindere Electric cu pornire prin amorsare
Raport de demultiplicare 2.00 (26:13)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii S414L:536mm

Greutate cu elice
F40FEDL: 95.0kg,F40FEHDS: 97.0kg,F40FEHDL:
102.0kg,F40FETS: 94.0kg,F40FETL: 98.0kg

Capacitate rezervor carburant separat, 25Litri
Capacitatea rezervorului de ulei 1.7Litri

Caracteristici suplimentare

Control Eche (EHD);Control de la distanţă (ET + ED)

Metoda asietă & înclinare
Asietă şi înclinare asistate electric (ET);Asistenţă
înclinare hidro (ED+EHD)

Tambur de inducţie / Alternator 12V -17Awith recti er/regulator
Imobilizator motor YCOP optional
Elice Opţionale
Cu turaţie variabilă RPM Cu DN Gauges sau eche m-f

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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