
Toată puterea de care
aveţi nevoie fără a
speria vreodată peştii
Motoarele electrice Yamaha sunt cel mai ecologic mod

de a vă motoriza mica ambarcaţiune când ieşiţi să vă

relaxaţi pe apă.

Cu aceste unităţi ingenioase, relaxarea este cheia.

Aproape că nu există zgomote şi nu există niciun fel de

gaze de eşapament, aşa că nu trebuie să vă faceţi

probleme că veţi   deranjat cu ceva – sau că veţi deranja

pe altcineva, iar pescarii pasionaţi şi iubitorii de natură au

parte de un bonus: un motor electric Yamaha nu va

speria fauna sălbatică. Aşa că vă puteţi bucura la maxim

de ziua petrecută în aer liber.

Alimentate de la o baterie compactă de 12 V, motorul

electric Yamaha este ultraportabil. Ceea ce îl face ideal

pentru baze plutitoare sau şalupe mici.

Indicator cu buton de testare – pentru

veri care uşoară a nivelului bateriei

Foarte simplu ş i uşor de transportat ş i

de montat

Surprinzător de puternic, dar uşor de

controlat

Motor de 12 V de încredere, cu o

construcţie robustă

Arbore de elice din material compozit,

aproape indestructibil

Elice puternică, rezistă la buruieni ş i la

reziduurile agăţătoare

Sistem cu came de ajustare rapidă a

adâncimii - control facil al adâncimii

elicei

Extrem de ecologic

Cârmă confortabilă, cu control manual

prin răsucire

Control versatil al tensiunii pentru

direcţie
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Retragere cu o singură mână

Trage în sus de motor și amplasează-l în

oricare dintre cele zece poziții cu un buton

de eliberare ușor de accesat.

Sistem de reglare a adâncimii
cu came cu blocare rapidă

Schimbă adâncimile simplu și sigur, apoi

 xează bine motorul M20-M26-M32.

Control manual prin răsucire

Bene ciaţi de o versatilitate sporită cu

mânerul de înclinare/extindere a cârmei de

pe modelul M20. Asigurând o înclinare de

până 45° şi o extindere de până la 15 cm,

poate   adaptat la orice situaţie şi stil de

pescuit. Modelul M20 este prevăzut cu un

mâner ergonomic confortabil.

Control versatil al tensiunii
pentru direcţie

Un colier inovator, amplasat deasupra

punctului de  xare a motorului la modelul

M20, simpli că reglajul tensiunii direcţiei

la nivelul pe care îl preferaţi. Lăsaţi-l slăbit

pentru un control fără efort al direcţiei sau

strângeţi-l pentru a  xa motorul mai ferm

la poziţie, creând o senzaţie de rigiditate

suplimentară la manevrare sau pentru

stabilitate la depozitarea motorului.
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Electric-Drive Technical specs

Schiţă Amp 42
Voltaj 12
Caracteristică de montare [OneHandStow]
Tracțiune max. (kg) 20.4
Turații (înainte/marșarier) 5 ÎNAINTE/3 MARȘARIER
Digital Maximizer True
Lungime arbore 914 mm
Contor baterie True
Control Tilt/Extend Tiller
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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.

M20

www.yamaha-marine.eu


