
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 de asietă ş i redresare pentru

game variate de putere

Formă elegantă, compactă ş i capac

solid, monobloc al carcasei

Sistem opţional de limitare a înclinării

Fricţiune a direcţiei cu acţiune unică

(modelele cu cârmă)

Alternator de mare randament

Sistem pentru ape puţin adânci pentru

navigare în apropierea ţărmurilor

Sistem de purjare cu apă dulce

Protecţie client pentru motoare

exterioare Yamaha (Y-COP) opţională
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Ra nament ultra-elegant în 4
cilindri – cu EFI

Indiferent dacă este vorba de timpi sau

cilindri, Yamaha înţelege şi exploatează

puterea numărului 4! Acesta este modul în

care pionierul tehnologiei în 4 timpi a adus

un plus de ra nament con guraţiilor în 4

cilindri, modelul F60 cu EFI folosind un

concept cu cursă lungă, de mare putere,

pentru a oferi o putere lină, uşor de

folosit, la un nivel redus de zgomot şi

vibraţii.

Indicatoare digitale montate în
reţeaua Yamaha

Motorul F60 este compatibil cu

indicatoarele noastre digitale instalate în

reţea, care oferă informaţiile necesare

pentru a maximiza performanţa şi

e cienţa motorului, incluzând un

tahometru multifuncţional care indică

turaţia, orele de funcţionare, unghiul de

asietă, presiunea uleiului, lămpi 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.

Controlul plajei variabile de
turaţii

Prin apăsarea butonului a at pe tahometrul

opţional al reţelei digitale sau prin

întrerupătorul plajei variabile de turaţii de

pe mânerul de cârmă multifuncţional,

prezent opţional, pilotul poate regla turaţia

motorului pentru o croazieră relaxată, în

trepte exacte de 50 RPM, între 620 şi 900

RPM.

Sistem de asietă şi redresare
pentru game variate de putere

Descoperiţi versatilitatea şi puterea

oferite de un motor Yamaha. Reacţia

rapidă asigurată de butonul de control

face ca reglarea asietei şi înclinării să  e

rapidă, lină şi uşoară pe întreaga plajă de

setări a asietei. Setările negative ale

asietei sunt deosebit de utile pentru

îmbunătăţirea acceleraţiei şi aducerea

rapidă în plan a ambarcaţiunii.

Format compact şi scut de
protecţie superior solid,
monobloc

Cu designul avansat şi dimensiunile

generale reduse ale acestei unităţi cu 4

cilindri, inginerii noştri au produs o uzină

de 996 cm3 remarcabil de compactă, cu o

greutate comparabilă cu cea a motoarelor

convenţionale cu 3 cilindri. Astfel, motorul

F60 are un raport putere-greutate care îl

transformă în alegerea ideală pentru o

gamă largă de ambarcaţiuni.

Sisteme avansate de avertizare

Motoarele Yamaha sunt renumite pentru

 abilitatea lor şi pentru cât de bine îşi

păstrează valoarea. Sistemele de avertizare

complete disponibil pe acest motor măsoară

presiunea uleiului, temperatura motorului şi

alte variabile cheie pentru a furniza

avertismente acustice/vizuale clare pentru

orice probleme. În cazul apariţiei unui defect,

turaţia este redusă automat în vederea

protejării motorului în timp ce vă îndreptaţi

către mal.

F60F

www.yamaha-marine.eu



Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 996 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie 4/In-line, SOHC
Alezaj X Cursă 65.0 mm x 75.0 mm
Randament al axului elicei la limită medie 44.1 / 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 1.85 (24:13)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii L527
Greutate cu elice F60FETL: 114.0kg
Capacitate rezervor carburant separat, 25Litri
Capacitatea rezervorului de ulei 2.1Litri

Caracteristici suplimentare

Control Telecomandă
Metoda asietă & înclinare Asietă & înclinare
Tambur de inducţie / Alternator 12V -16Awith 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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Tehnologia în care
lumea are încredere
Când sunteţi în căutare de putere de tracţiune e cientă

şi imediată, în detrimentul vitezei, alegeţi motorul care vă

va oferi exact ceea ce căutaţi, indiferent de condiţii.

Fiecare motor din gama FT Yamaha foloseşte cele mai

recente tehnologii nautice Yamaha, inclusiv elicea Dual-

Thrust brevetată – oferind tracţiune maximă atât la

mersul înainte, cât şi înapoi, oferă manevrabilitate fără

efort şi oprire uşoară, chiar pe distanţe scurte.

Şi, fără a compromite puterea, performanţa sau

ergonomia, motoarele marine Yamaha, proiectate

special, ajută şi la conservarea mediului, prin utilizarea

tehnologiilor avansate de combustie.

Toate caracteristicile ş i avantajele

modelului Yamaha F60

Rapoarte de demultiplicare speciale

pentru a oferi un cuplu mai mare

Elice Dual-Thrust – tracţiune mare

înainte/înapoi

Protecţie client pentru motoare

exterioare Yamaha (Y-COP) opţională

Compatibil cu sistemul de reţea

digitală Yamaha

Sistem de asietă ş i redresare pentru

game variate de putere

Sistem opţional de limitare a înclinării

Sistem de aprindere TCI

Alternator de mare randament

Sistem pentru ape puţin adânci pentru

navigare în apropierea ţărmurilor

Sistem PrimeStart™ pentru o pornire

uşoară

Sistem de purjare cu apă dulce
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Rapoarte de demultiplicare
speciale pentru o tracţiune
mărită

Motoarele FT sunt concepute special

pentru a oferi tracţiune şi cuplu mai mari

faţă de un motor convenţional, iar

rapoartele de demultiplicare speciale

contribuie la prevenirea cavitaţiei şi

patinării elicei. Acestea funcţionează

împreună cu alte caracteristici unice

pentru a oferi sursa de putere ideală

pentru ambarcaţiuni în care capacitatea

de tractare a sarcinilor este mai

importantă decât viteza ridicată.

Elice Dual-Thrust (cu dublă
tracţiune) pentru putere
maximă la navigare înainte şi
înapoi

Elicele speciale montate pe modelele FT

nu numai că au un diametru mai mare

decât cel normal, însă au pale cu unghi de

înclinare mic, concepute pentru a

maximiza tracţiunea atât la navigarea

înainte, cât şi la navigarea înapoi, prin

redirecţionarea  uxului de eşapament.

Acest lucru furnizează o mai bună

manevrabilitate, care este deosebit de

utilă în momentul manevrării unei

ambarcaţiuni mai grele.

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

Sistemul de imobilizare Y-COP unic de la

Yamaha este o opţiune simplă, uşor de

utilizat şi deosebit de e cientă – o

telecomandă ingenioasă şi simplă blochează

şi deblochează motorul prin simpla apăsare

a unui buton. Acest lucru previne utilizarea

motorului exterior pentru o plimbare

neautorizată, conferindu-vă siguranţă când

lăsaţi ambarcaţiunea nesupravegheată.

Opţiuni pentru sistemul de
reţea digitală Yamaha

Modelul FT60 este compatibil cu

indicatoarele montate în reţeaua digitală

Yamaha. Oferind informaţii precise despre

performanţă şi e cienţă, acestea includ un

tahometru multifuncţional care a şează

RPM, orele de navigare, unghiul de asietă,

presiunea uleiului, lămpile de avertizare şi

controlul turaţiei variabile - şi un

vitezometru/indicator de gestionare a

combustibilului cu viteză, capacitatea

rezervorului şi economia de combustibil.

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.

Alternator de mare randament

Nu veţi rămâne niciodată fără putere. O

caracteristică standard a seriilor noastre de

motoare externe FT, alternatorul de mare

randament, asigură permanent puterea

necesară pornirii motorului – chiar după

perioade lungi de ralanti sau de rulare la

turaţii reduse şi de folosire a mai multor

accesorii.
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Motor

Tip motor 4 timpi
Capacitate cilindrică 996 cmÂł
Nr. de cilindri/Con guraţie 4/In-line,SOHC
Alezaj X Cursă 65.0 mm x 75.0 mm
Randament al axului elicei la limită medie 44.1 / 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
Raport de demultiplicare 2.33 (28:12)

Dimensiuni

Înălţime recomandată a traversei bărcii L530X:644mm
Greutate cu elice FT60GETL: 125.0kg,FT60GETX: 127.0kg
Capacitate rezervor carburant separat, 25Litri
Capacitatea rezervorului de ulei 2.1Litri

Caracteristici suplimentare

Control Telecomandă
Metoda asietă & înclinare Asietă & înclinare
Tambur de inducţie / Alternator 12V -16A
Imobilizator motor YCOP
Elice 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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