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Ontdek Yamaha ontdek het verschil.
Yamaha gebruikers wereldwijd houden van hun
buitenboordmotor om vele redenen, maar er is
één reden die er ver bovenuit steekt. Dat is de
ongeëvenaarde prestatie in elk denkbaar opzicht in
combinatie met de legendarische Yamaha reputatie
van kwaliteit en betrouwbaarheid. Een unieke
reputatie die in vele jaren is opgebouwd en die
door geen enkel ander buitenboordmotorenmerk
wordt geëvenaard. Of u nu een recreant of een
professional bent; kies voor de motor die uw boot
beter laat presteren en die garant staat voor een
meer ontspannen en plezierigere tijd op het water.
Kies voor Yamaha.
Waar ter wereld u ook kijkt, van de drukste
jachthaven tot de stilste baai, u ziet het bewijs van
onze populariteit overal om u heen. Lees verder en
ontdek waarom Yamaha de enige juiste keus is.

Yamaha
maakt het
verschil

De kunst van innovatie
Bent u op zoek naar een buitenboordmotor die
eindeloos meegaat én die zijn waarde behoudt?
Onze nieuwste motortechnologie staat in combinatie
met toonaangevende innovatie, garant voor superieure
prestaties, responsiviteit en soepele acceleratie. Maar
ook ongekende souplesse, duurzaamheid en een
onverslaanbaar laag brandstofverbruik.

Geavanceerde
technologie
Het bereiken van een efficiënt verbrandingsrendement
over het totale toerenbereik is één van de sterkste
punten van elke Yamaha-buitenboordmotor. Yamahabuitenboordmotoren zijn dan ook standaard voorzien
van één van de meest geavanceerde elektronische
brandstofinjectie systemen (EFI), maar ook moderne
technologieën zoals variabele nokkenassen, digitale
netwerkmeters, variabel sleeptoerental, Drive-byWire en het technisch geavanceerd HelmMaster zijn
daarvan enkele voorbeelden.

Er bestaat geen
compromis
Watersport heeft alles te maken met genieten,
vrijheid en het gevoel dat u de wereld bezit. Om
watersport voor u zo zorgeloos mogelijk te houden, is
het belangrijk dat uw watersportproducten in goede
handen zijn voor onderhoud. Hier komt de Yamahadealer om de hoek kijken. De officiële Yamahadealers kunnen u met raad en daad bijstaan en u van
alle adviezen voorzien die u nodig heeft rond het
beoefenen van uw favoriete bezigheid, de watersport.
Van de lichtgewicht F2.5 tot de imposante F350, de
Yamaha-dealer is hét adres voor u!

Drive-By-Wire technology
Ontdek het ultieme gevoel van precisie met één
van de meest geavanceerde Drive-by-Wire systemen.
Deze geeft u volledige controle over alle functies.

Electronisch
brandstofsysteem (EFI)
Onze innovatieve, technisch geavanceerde
elektronische brandstofsysteem (EFI) wordt
toegepast op alle Yamaha-modellen van 30 pk en
meer. Deze levert onder alle omstandigheden de
juiste hoeveelheid brandstof voor een optimale
verbranding en staat tevens garant voor een efficiënt
en laag brandstofverbruik.

Start/Stop schakelpaneel
Zoals de naam al doet vermoeden, via onze handige
start/stop schakelpaneel kunnen meerdere motoren
worden gestart of gestopt doormiddel van het simpel
indrukken van een enkele knop. Ideaal bij montage
van twee of meerdere buitenboordmotoren achter
uw motorboot.

Variabele kleptiming
Variabele kleptiming biedt de mogelijkheid om de
nokkenas tijdens bepaalde werkingsfasen van de
motor te verstellen waardoor de prestaties van de
motor worden verbeterd , met name het koppel bij
lagere toerentallen.

6Y9 instrumentenpaneel
Het hoge resolutie A5 formaat LCD kleurenscherm
geeft u in één blik een duidelijk overzicht over de
status van uw buitenboordmotor en de daaraan
gekoppelde systemen.

Y-COP antidiefstal
beveiligingssysteem
Y-COP (Yamaha Customer Outboard Protection)
is een uiterst effectief antidiefstal
beveiligingssysteem dat de motor met één druk op
de knop vergrendelt en ontgrendelt. Hiermee wordt
de kans op diefstal in belangrijke mate gereduceerd.
Dit geldt ook voor de motorboot achter welke de
Yamaha-buitenboordmotor is gemonteerd.
De motor start dus alleen wanneer u dat wilt.

6Y8 instrumentenpaneel
Deze revolutionaire multifunctionele besturingsen controlesystemen geven op een overzichtelijke
manier aanvullende informatie en maken varen
voor de bezitters van de nieuwste Yamahabuitenboordmotoren nog meer ontspannen.

Variable sleeptoerental
Een waardevolle aanvulling voor relaxt varen is
het variabel sleeptoerental waarmee op zeer lage
snelheid gecontroleerd gevaren kan worden. Met
stappen van 50 tpm, simpelweg door gebruik van
een knop op de toerenteller.
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Dubbel accu laadsysteem
Laadt twee accu’s tegelijkertijd waardoor er steeds
voldoende vermogen beschikbaar is voor het starten
van de buitenboordmotor(en), zelfs na lang draaien
met lage toeren en vol gebruik van accessoires. Het
dubbel accu laadsysteem is als optie leverbaar vanaf
model F150 en zwaardere modellen.

PrimeStart™ startsysteem
Net zo makkelijk koud te starten als een auto - draai
gewoonweg de contactsleutel om! Het exclusieve
Yamaha PrimeStart™ startsysteem is standaard vanaf
de F15 en zorgt dat een conventionele choke niet
meer nodig is.

SDS – Shift Dampening System
Het ‘schakelgeluid’, hetgeen waarneembaar is
tijdens het inschakelen, is dankzij Yamaha’s unieke
Shift Dampening System (SDS) verleden tijd.
Een baanbrekende ontwikkeling. Yamaha wist
dit te bereiken door toepassing van een speciale
schakeldemper in de propeller. Zelfs het inschakelen
van de vooruit of achteruit vanuit neutraal geschiedt
vrijwel geluidloos.

Dual Thrust propeller
Dual Thrust propellers zijn niet alleen groter in
diameter dan de standaardpropellers, maar hebben
ook bladen met een kleine bladhoek, ontworpen
voor maximale stuwkracht vooruit en - door de
uitlaatstroom om te keren - ook achteruit.

Tilt Limiter
Een handige functie die voorkomt dat de motorkap
van uw buitenboordmotor tijdens het kantelen
schade kan oplopen.

Eenvoudig bedienbare handige
starter
Alle handzame ‘portable’ buitenboordmotoren zijn
voorzien van een eenvoudig bedienbare, handmatige
starter. Minder inspanning, meer bedieningsgemak.

Multifunctionele stuurhendel
De mutifunctionele stuurhendel, verkrijgbaar
op de modellen F30 tot en met F115, is niet alleen
zeer gebruiksvriendelijk maar geeft u onder alle
omstandigheden optimale controle.

Aan de fronzijde gemonteerde
versnellingspook
Bij een aantal ‘portable’ buitenboordmotoren is de
versnellingspook gunstig gelegen aan de voorzijde
van de motor, wat zorgt voor goede bereikbaarheid
en comfortabele bediening.

Geïntegreerde draagpunten
Door geïntegreerde draagpunten in de motorkap
kunt u een aantal ‘portable’ buitenboordmotoren na
gebruik eenvoudiger opslaan.

180º/360º besturing
Op een aantal ‘portable’ buitenboordmotoren biedt
de 180º / 360º stuurhoek de bestuurder uitzonderlijke
controle en manoeuvreerbaarheid voor scherpe
bochten en voor aanmeren.

Driepositie lekvrij opslag
Yamaha’s exclusieve olielekvrij systeem biedt groot
gemak, waardoor de motor eenvoudig kan worden
opgeslagen in 3 verschillende posities zonder
mogelijke brandstof- of olielekkage.

Zoetwaterspoelsysteem
Het is niet nodig om de motor te laten draaien.
Sluit gewoonweg een slang aan op de eenvoudig
toegankelijke aansluiting aan de voorzijde en spoel
zout en vuil uit de koelwaterkanalen van de motor.
Vermindert corrosie en verlengt de levensduur van
uw motor. Standaard vanaf de F8.

Ingebouwde brandstoftank
De ingebouwde brandstoftank is geïntegreerd in
de motorkap. Hierdoor heeft u niet alleen meer
gebruiksgemak, maar ook meer ruimte in uw boot.

Ondiepwaterstand
Standaard vanaf de F4, maakt veilig manoeuvreren in
ondiep water mogelijk en beschermt de propeller.

Twee-weg brandstoftoevoer
Deze handige functie zorgt voor extra gemak door
u de mogelijkheid te bieden voor het gebruik van
de ingebouwde brandstoftank voor korte trips of
een aparte (optionele) brandstoftank voor langere
vaartochten.

YDC-30 Yamaha’s ideale
corrosiebescherming
Deze speciale, gepatenteerde lak geeft elke Yamahabuitenboordmotor een beschermende coating aan
de binnen- en buitenzijde. Allemaal voordelen
die de levensverwachting van uw Yamahabuitenboordmotor aanzienlijk verhoogt en zorgt dat
deze zijn waarde beter behoudt.

Helm Master - een uiterst compleet
besturingssysteem
Helm Master is een gecombineerd elektrisch/hydraulische unit die
het besturen met de joystick van een boot met dubbele of drievoudige
buitenboordmotor aandrijvingen mogelijk maakt. Via de controle
unit is het mogelijk om over te schakelen naar éénhendel bediening,
High Power mode en naar de trolling functie. Al deze functies en de
joystickbesturing maken het varen en afmeren met twee krachtige
buitenboordmotoren een stuk gemakkelijker.

* Helm Master is alleen te gebruiken in combinatie met dubbele
of drievoudige Yamaha V8 (F350A) en Yamaha 4,2 liter V6
buitenboordmotoren.

Niet zomaar een joystick

… en er is meer.

Het Helm Master systeem behelst de volgende functies
• Besturing • Gasgeven • Draaien • Trimmen
• Ontsteking • Motor & boot data • Beveiliging

• Eenvoudig af te lezen 5” HD LCD instrumentenpaneel
• Keyless startsysteem - starten zonder sleutel
• Antidiefstal beveiligingssysteem
• Snelheidsafhankelijke besturing
Voor uitvoerig advies voor wat betreft de mogelijkheden van
het Yamaha Helm Master systeem verwijzen wij u door naar de
gespecialeerde Yamaha Marine dealer

Flexibele uitrusting

Neem de controle in stijl

Ontdek het water

Onze lichtere Yamaha-modellen worden geleverd met alles wat nodig
is voor direct gebruik (behalve de brandstof en smeermiddelen),
maar bij zwaardere motoren geeft men er de voorkeur aan zelf de
propellers, afstandbedieningssystemen en instrumenten te kiezen.
Voor de modellen vanaf F30 zijn er volop componenten leverbaar
binnen het Flexible Rigging-programma. Uw Yamaha-dealer adviseert
u graag over de beste apparatuur voor uw boot.

Yamaha controle- en schakelpanelen zijn niet alleen ontworpen om
hun design, maar zijn doordacht, ergonomisch en daardoor een genot
om te gebruiken. Een goed voorbeeld is de Smart Key schakelaar,
hiermee verloopt het starten en stoppen met maximaal drie van
onze Drive-by-Wire (DBW) buitenboordmotoren tegelijkertijd en
moeiteloos.

Voor elke Yamaha-buitenboordmotor bestaat de ideale propeller. Eén
die perfect past bij het type boot en de manier waarop u deze wilt
gaan gebruiken. Dat is waarom wij zo’n breed scala van propelllers,
allemaal specifiek ontworpen om de prestaties van uw Yamahabuitenboordmotor en boot/motorcombinatie te optimaliseren. Vraag
uw dealer om u te helpen de perfecte match te selecteren.

Domineer op het water
Wanneer u verlangt naar pure kracht,
ultieme prestaties, lage onderhoudskosten en
betrouwbaarheid, dan is er voor u maar één keuze.
Vanaf het moment dat u op de startknop drukt,
ontdekt u direct hoe verfijnd de techniek is. Soepel
draaiend en extreem stil, kenmerkend voor elke
Yamaha-buitenboordmotor.
Niets voor niets domineert Yamaha met
haar innovatieve en vooruitstrevende
buitenboordmotoren al meer dan 55 jaar de markt,
een periode waarin Yamaha meer dan 10 miljoen
buitenboordmotoren fabriceerde.
YAMAHA, gemaakt voor water!

Een unieke V8krachtbron

5,3 liter 60º V8, DOHC met VCT
Deze krachtige V8-buitenboordmotor beschikt over een
geavanceerd EFI-systeem, lichte, gesmede zuigers en vier
kleppen per cilinder. Dankzij het speciale dubbele accu
laadsysteem (optie), een systeem dat de twee accu’s tegelijk
oplaadt, is er altijd ruimschoots voldoende stroom om
de motor te starten. Zelfs wanneer de motor langere tijd
stationair heeft gedraaid.

Compact en licht - ondanks het
indrukwekkende vermogen
Het voortdurende gewichtsbesparingsprogramma van Yamaha
heeft een innovatief in-bank uitlaatsysteem opgeleverd,
waarbij het spruitstuk is geïntegreerd in de cilinderkop. Dit
heeft samen met andere gewichtsbesparende technologie
een uiterst compacte en lichte motor opgeleverd – zonder
concessieste doen aan het rendement en de prestaties.

Elektronische ‘Drive-by-Wire’
gas-/schakelbediening en
sleeptoerentalregeling
De 5,3 liter Yamaha F350 is technologisch gezien een pionier in dit veld.
Deze viertakt V8 is de buitenboordmotor met de grootste cilinderinhoud
ter wereld, die een groots vermogen en koppel combineert met de soepele
prestaties die de geavanceerde rompvormen vandaag de dag vereisen.
De elektronische brandstofi nspuiting (EFI) van Yamaha levert soepele
prestaties en een effi ciënt brandstofverbruik over het volledige
vermogensbereik. Ondanks de grootte en het enorme vermogen, is de
F350 door gebruik van gewichtsbesparende technologie van Yamaha ook
verrassend licht en compact.
Dankzij het PrimeStart™-systeem is starten even eenvoudig als het starten
van een auto en met de digitale ‘Drive-by-Wire’ technologie houdt u alles
precies onder controle.

Het optionele digitale netwerksysteem bevat de meest
comfortabele en ontspannen bedieningsinstrumenten
die u ooit hebt ervaren, waaronder automatische
motorsynchronisatie bij montage van twee of drie motoren
en biedt tevens de mogelijkheid het motortoerental te regelen
voor o.a. sleepvissen. Met een knop op de toerenteller stelt u
met nauwkeurige stappen van 50 tpm het motortoerental in
tussen 600 en 1.000 tpm.

Start/stop bediening met één druk op de
knop voor meerdere motoren
Bij installaties met meerdere motoren kunt u met slechts een
enkele druk op de knop de motoren direct in- of uitschakelen.
De stijlvolle en praktische Start/stop bediening met één druk
op de knop wordt in combinatie met de contactschakelaar
gebruikt.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F350

F350

Het ultieme V6
vermogen voor
offshore avontuur

24 kleppen, 4,2 liter 60º V6 met DOHC,
EFI en VCT
Een geavanceerde, lichtgewicht krachtbron zonder
cilinderbussen, maar met plasmafusie vervaardigde
cilinderwanden, twee bovenliggende nokkenassen (DOHC) en
vier kleppen per cilinder. Variabele kleptiming (VCT) zorgt voor
hogere verbrandingsefficiëntie over het totale toerenbereik.
Deze combinatie van geavanceerde technologie biedt het
hoogste vermogen per liter.

Nieuwste cilindertechnologie - grote
cilinderinhoud met laag gewicht
Het plasmafusieproces zorgt voor 60% hardere cilinderwanden
dan staal. Deze geavanceerde technologie levert tevens een
lager gewicht, betere koeling en minder wrijving op. Het
resultaat is dat deze motor de grootste cilinderinhoud heeft in
zijn klasse, met daarbij het laagste gewicht.

Elektronische ‘Drive-by-Wire’
gas-/schakelbediening en
sleeptoerentalregeling
De F300, F250 en F225 buitenboordmotoren bieden het toppunt van de
nieuwste technologie van Yamaha. Deze lichte, compacte V6 motoren,
ontworpen voor de veeleisende omstandigheden op zee, zijn de perfecte
krachtbronnen voor al uw watersportavonturen.
Voor schone, soepele prestaties, een zo laag mogelijk brandstofverbruik en
makkelijk starten, beschikt de geavanceerde 24 kleppen DOHC motor over
zowel elektronische brandstofinspuiting (EFI) als variabele kleptiming (VCT).
Met een combinatie van innovatieve technologie en functioneel design
spreekt het slanke, compacte ontwerp voor zichzelf.
Daarnaast krijgt u dankzij de ‘Drive-by-Wire’ elektronische gas- en
schakelbediening van Yamaha de soepelste, meest nauwkeurige bediening
die u ooit zult ervaren.

Het optionele digitale netwerksysteem bevat de meest
comfortabele en ontspannen bedieningsinstrumenten
die u ooit hebt ervaren, waaronder automatische
motorsynchronisatie bij montage van twee of drie motoren
en biedt tevens de mogelijkheid het motortoerental te regelen
voor o.a. sleepvissen. Met een knop op de toerenteller stelt u
met nauwkeurige stappen van 50 tpm het motortoerental in
tussen 600 en 1.000 tpm.

Start/stop bediening met één druk op de
knop voor meerdere motoren
Bij installaties met meerdere motoren kunt u met slechts een
enkele druk op de knop de motoren direct in- of uitschakelen.
De stijlvolle en praktische start/stop bediening met één druk
op de knop wordt in combinatie met de contactschakelaar
gebruikt.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F300 // F250
F225

F300B // F250D // F225F

Geniet op twee
manieren van vierin-lijn prestaties

2,8 liter, 4 cilinder in lijn, 16 kleppen,
DOHC, EFI
Deze volbloed buitenboordmotoren met standaard voorzieningen
als EFI, vier kleppen per cilinder, DOHC (twee bovenliggende
nokkenassen), en bij de F200 variabele kleptiming (VCT),
leveren een uitstekend verbrandingsrendement over het gehele
toerenbereik. Een combinatie van geavanceerde technologieën
zorgt voor een uitzonderlijk vermogen per liter met een hoge
vermogen/ gewichtsverhouding

Speciale uit het midden geplaatste
krukas levert een compacte vormgeving
De F200 en F175 zijn ultra compact, en de speciale uit
het midden geplaatste krukas en tandwiel aangedreven
balansassen zijn slechts twee van de vele technische
hoogstandjes die onze ontwerpers hebben toegepast om
dit te bereiken. Dankzij een labyrint uitlaatsysteem met een
waterdichte buitenwand zijn ze ook nog eens uitzonderlijk stil.

Elektronische ‘Drive-by-Wire’ gas- en
schakelbediening (alleen F200G)
Met hun uitzonderlijke vermogen en acceleratie zijn deze schone, stille,
soepele en met EFI uitgeruste buitenboordmotoren vrijwel onverslaanbaar.
Voeg daar nog eens de zuinigheid, betrouwbaarheid en algehele prestaties
bij en u hebt de perfecte keuze. Tevens behoren de F200 en F175 tot de
lichtste buitenboordmotoren in hun klasse.
Yamaha’s unieke, zuinige EFI systeem, micro processor ECU, variabele
kleptiming (F200), schone verbrandingstechnologie en geluiddempende
systemen zijn naadloos op elkaar afgestemd. Bovendien geeft het
geavanceerde diagnosesysteem motor- en prestatiegegevens weer via een
computerverbinding, waardoor onderhoud snel en eenvoudig is.
Net zoals bij alle EFI motoren kunnen de F200 en F175 worden gekoppeld
aan het exclusieve Yamaha netwerksysteem, wat betekent dat u kunt
kiezen uit een uitgebreide reeks digitale meters en instrumenten.

De bestuurder kan genieten van een eenvoudige, comfortabele
bediening: het optionele digitale netwerksysteem zorgt voor
automatische motorsynchronisatie bij montage van twee of
drie motoren en voorziet tevens in een One-Touch Start/Stop
functie. Ons hoogwaardige multifunctionele display met 5
inch LCD kleurenscherm is nog een zeer aantrekkelijke optie
voor het F200G model.

Eenvoudige regeling van het motortoerental
voor sleepvissen
Eenvoudige regeling van het motortoerental voor sleepvissen
Een andere functie van het optionele digitale netwerksysteem is
de handige knop op de toerenteller waarmee u het motortoerental
direct kunt regelen. Het motortoerental kan hiermee eenvoudig in
stappen van 50 toeren per minuut worden ingesteld tussen de 650
en de 900 toeren. Hierdoor kunt u soepel en ontspannen cruisen.
* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F200 // F175

F200G // F200F // F175A

Een legendarische
buitenboordmotor
verder verbeterd

Viertakt, viercilinder-in-lijn, 16 kleppen,
DOHC Direct Action
De twee inlaatkleppen en twee uitlaatkleppen per cilinder en
de twee afzonderlijk aangedreven nokkenassen zorgen voor
een optimale vullingsgraad van de motor, wat resulteert in
een zeer gunstig brandstofverbruik. De twee inlaatkleppen
en twee uitlaatkleppen per cilinder en de twee afzonderlijk
aangedreven nokkenassen zorgen voor een optimale
vullingsgraad van de motor, wat weer resulteert in een zeer
gunstig brandstofverbruik.

Y-COP antidiefstal beveiligingssysteem
met afstandsbediening
Gemoedsrust is nu standaard bij de F150. Uw Yamaha
is waardevol en gewild, soms ook bij personen waarmee
u hem niet wilt delen. Daarom is het Yamaha Y-COP
antidiefstal beveiligingssysteem voorzien van een eenvoudige
afstandsbediening met drukknop waarmee u uw motor kunt
blokkeren, zodat deze net als bij uw auto alleen start wanneer
u dat wilt.

Digitale netwerkmeters
De nieuwste versie van onze legendarische F150 is met haar slanke
nieuwe look en extra kenmerken perfect voor ontspanning op het water.
Ultramoderne technologie die garant staat voor schone, efficiënte en
zuinige prestaties.
De techniek omvat een geavanceerde dubbele bovenliggende
nokkenas (DOHC) en speciale in- en uitlaatsystemen voor een optimaal
verbrandingsproces. Dit nieuwste model heeft ook een robuuste 8-tands
schakelmechanisme voor soepel en een lange levensduur, en een nieuw
ontworpen kap om water nog efficiënter op te vangen en af te voeren.
Dankzij diverse andere unieke kenmerken, zoals Yamaha’s Y-COP
antidiefstal beveiligingssysteem met afstandsbediening, variabele
sleeptoerental regeling en het Power Trim- en Tilt systeem met groot
bereik, biedt deze nieuwe buitenboordmotor optimaal gebruiksgemak.

De F150 is compatibel met de geavanceerde digitale
netwerkmeters van Yamaha, die u de informatie geven
die nodig is voor optimale motorprestaties en efficiëntie,
zoals: een multifunctionele toerenteller die niet alleen
toerental, draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft, maar
ook voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische
variabele toerentalregeling. Daarnaast geeft een snelheids-/
brandstofmanagement meter de snelheid, brandstofvoorraad
en het brandstofverbruik weer.

Model met linksdraaiende propeller
Bij een standaardconfiguratie met twee motoren (beide
met rechtsom draaiende propeller) neigt de boot naar
stuurboordzijde, wat de besturing met name bij hoge
snelheden zwaarder maakt. Daarom is de F150 ook leverbaar
met een linksom draaiende propeller. Indien deze naast een
model met standaardpropeller wordt gemonteerd, beschikt de
stuurman over een perfect neutraal roer.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F150

F150D (NIEUW)

De beste vermogengewichtsverhouding
in zijn klasse

1832 cc, 4-takt, 4 cilinder-in-lijn,
16 kleppen, DOHC
De nieuwe innovatieve inlaat- en uitlaatkleppen en de twee
afzonderlijk aangedreven nokkenassen zorgen voor een
optimale vullingsgraad van de motor, wat resulteert in een
zeer gunstig brandstofverbruik. Het TCI ontstekingssysteem
garandeert daarbij een vlotte start, constante prestaties,
een langere levensduur van de bougies en volledige
betrouwbaarheid.

Compact, lichtgewicht ontwerp ideaal voor re-powering
De veelzijdige F130 en F115 hebben de beste vermogen/
gewichtsverhouding in hun klasse. Daarmee zijn zij de ideale
keuze voor een breed scala aan activiteiten en bieden ze
fantastische re-powering mogelijkheden. De soepele, krachtige
prestaties en viertaktefficiëntie blazen nieuw leven in boten
van vele soorten en maten.

Yamaha stelt weer een nieuwe norm met de slanke, compacte, nieuwste
generatie F130 en F115. Dit is ware veelzijdigheid gecombineerd met een
uiterst laag gewicht, kracht, zuinigheid en betrouwbaarheid. Dankzij het
nieuwste lichtgewicht ontwerp van de F130 en F115 kunt u ontspannen en
volop genieten van uw boot - aangedreven door de schoonste en soepelste
buitenboordmotoren ter wereld.
Niet alleen hun techniek - 1,8-liter viercilinder-in-lijn, DOHC viertakt
motor met 16 kleppen - is indrukwekkend, maar ze zijn ook nog eens
uitgerust met een keur aan technische en elektrotechnische functies
die het leven een stuk aangenamer maken: compatibiliteit met ons
optionele digitale netwerksysteem, Y-COP® beveiligingssysteem met
afstandsbediening, power trim en tilt systeem met groot bereik en optie
voor kantelhoek begrenzing, om maar eens wat te noemen.
De efficiëntie van onze beproefde EFI systemen en andere nieuwe
verbrandingstechnologieën garanderen uiterste betrouwbaarheid van
deze uitstekende Yamaha-motoren.

Yamaha antidiefstal beveiligingssysteem
met afstandsbediening (Y–COP)
Gemoedsrust is nu standaard bij de F130 en F115. Uw Yamaha
is waardevol en gewild – soms bij personen waarmee u
deze niet wilt delen – daarom is het Yamaha antidiefstal
beveiligingssysteem (Y–COP) voorzien van een eenvoudige
afstandsbediening met drukknop waarmee u uw motor kunt
blokkeren, zodat deze net als bij uw auto alleen start wanneer
u dat wilt.

Optioneel digitaal netwerksysteem duidelijke, nauwkeurige informatie
De F130 en F115 zijn perfect voor het digitale netwerksysteem
en de meters van Yamaha, voor optimale motorprestaties en
efficiëntie: een multifunctionele toerenteller die niet alleen
toerental, draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft, maar ook
voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische variabele
sleeptoerentalregeling en een snelheids-/brandstofmanagementmeter
die de snelheid, brandstofvoorraad en het brandstofverbruik weergeeft.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F130 // F115

F130A (NIEUW) // F115B

Genieten op het water
Buitenboordmotoren van Yamaha staan bekend
als pure allround performers. Ontworpen en
gebouwd voor mensen die echt willen genieten
van het water en die veel van hun vrije tijd
besteden in en op het water, voor mensen die
houden van pure actie en snelheid!
Moderne technologie, bewezen betrouwbaarheid
en een uiterst sportief imago. Niets voor niets
domineert Yamaha met haar innovatieve en
vooruitstrevende buitenboordmotoren al meer dan
55 jaar de markt, een periode waarin Yamaha meer
dan 10 miljoen buitenboordmotoren fabriceerde.
YAMAHA, gemaakt voor water!

Ongeëvenaard
vermogen. Ongekende
betrouwbaarheid

16 kleppen motor met twee
bovenliggende nokkenassen (DOHC)
De twee bovenliggende nokkenassen (DOHC) zorgen in
combinatie met een grotere cilinderinhoud en grote kleppen
voor een optimale klepbediening, wat weer resulteert in een
snellere acceleratie en betere prestaties. Yamaha’s nieuwste
viertakttechnologie combineert dit met geavanceerde inlaaten uitlaatsystemen en het unieke Multi Point elektronische
Brandstofsysteem (EFI).

Grote enkele gasklep
Dit innovatieve systeem regelt de luchtstroom naar alle vier
de cilinders, waarbij pulse tuning wordt toegepast voordat
de lucht de injectoren van het EFI systeem bereikt. De lucht
wordt zodoende met grote nauwkeurigheid aangevoerd,
volledig afgestemd op de behoeften van de bestuurder en de
verbrandingsomstandigheden.

Yamaha antidiefstal
beveiligingssysteem (Y-COP)
De F100 en F80 onderscheiden zich in deze vermogenssector door hun
veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. Voor wat betreft hun pure
vermogen/prijsverhouding zijn ze nagenoeg ongeëvenaard.
Yamaha’s nieuwste viertakttechnologie houdt in dat beide modellen
ongeëvenaarde prestaties leveren dankzij een zestienkleppenmotor met
twee bovenliggende nokkenassen (DOHC) voor een snellere acceleratie,
geavanceerde inlaat- en uitlaatsystemen en Yamaha’s unieke Multi Point
elektronische brandstofinspuitsysteem (EFI).
De geavanceerde Yamaha-technologie waaronder het PrimeStart™
startsysteem, een dynamo met hoge capaciteit, digitale netwerkmeters
en een hydraulisch trim- en tilt systeem met groot bereik, geeft u de
geruststellende zekerheid dat u altijd alles onder controle hebt.

Het unieke Y-COP systeem is eenvoudig, gebruiksvriendelijk
en uiterst effectief: met een simpele druk op de knop van
de handige afstandsbediening maakt u het starten van de
motor onmogelijk. Zo kunt u er bij het achterlaten van uw
boot gerust op zijn dat niemand zonder uw toestemming uw
buitenboordmotor kan gebruiken.

Digitale netwerkmeters
De F100 en F80 zijn compatibel met de digitale netwerkmeters
van Yamaha, die u de informatie geven die nodig is voor optimale
motorprestaties en efficiëntie, waaronder een multifunctionele
toerenteller die niet alleen toerental, draaiuren, trimhoek en
oliedruk weergeeft, maar ook voorziet in waarschuwingslampjes
en elektronische variabele toerentalregeling; daarnaast geeft een
snelheids-/ brandstofmanagementmeter de snelheid, brandstofvoorraad
en het brandstofverbruik weer.
* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F100 // F80

F100D // F80B

Een krachtige
partner voor werk
of plezier

F70A
De geavanceerde, lichte krachtbron van de F70 heeft één
bovenliggende nokkenas (SOHC) met vier kleppen per
cilinder, voor maximaal vermogen en efficiëntie. De grote
inlaatdoorlaat, de lichte zuigers en kleppen dragen bij tot het
hoogste vermogen per liter in zijn klasse.

Niet alleen snel, maar ook duurzaam
De Yamaha F70 biedt een uitstekende acceleratie, dankzij
onder andere het staartstukontwerp met een hoge
overbrengingsverhouding van 2.33:1. De extra
duurzaamheid is te danken aan het feit dat vooruit-,
achteruittandwiel en rondsel speciaal gehard zijn voor een
extra lange levensduur.

Y-COP antidiefstal beveiligingssysteem

De lichtgewicht F70 biedt onovertroffen veelzijdigheid en is perfect voor
de aandrijving van een breed scala aan boottypen, zodat dit model zich
even goed thuis voelt in de werkomgeving als in de plezierige wereld van
recreatie en watersport. De F70 is de lichtste en krachtigste viertaktmotor
in zijn klasse.
Voor schonere prestaties, een zo laag mogelijk brandstofverbruik en
gemakkelijk starten beschikt de krachtige zestienkleppen SOHC-motor over
elektronische brandstofinspuiting (EFI) en Yamaha’s unieke PrimeStart™
systeem. Compatibiliteit met de digitale netwerkmeters van Yamaha zorgt
daarnaast voor precieze besturing en controle.

Het unieke Y-COP systeem is eenvoudig, gebruiksvriendelijk
en uiterst effectief: met een simpele druk op de knop van de
handige afstandsbediening maakt u het starten van de motor
onmogelijk en omgekeerd. Zo kunt u er bij het achterlaten van
uw boot gerust op zijn dat niemand zonder uw toestemming
uw buitenboordmotor kan gebruiken.

Digitale netwerkmeters van Yamaha
De F70 is compatibel met de digitale netwerkmeters van Yamaha, die
u de informatie geven die nodig is voor optimale motorprestaties
en efficiëntie, zoals een multifunctionele toerenteller die niet
alleen toerental, draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft,
maar ook voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische
variabele toerentalregeling; daarnaast geeft een snelheids-/
brandstofmanagement meter de snelheid, brandstofvoorraad en het
brandstofverbruik weer.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F70

16 kleppen, 4 cilinder-in-lijn, SOHC, EFI

F60F // F50H

Uitermate soepel viercilinder rafﬁnement
-met EFI
Of het nu gaat om totale inhoud of het aantal cilinders,
Yamaha kent de kracht van vier! Op die manier heeft ‘s
werelds pionier op het gebied van viertaktmotortechnologie
de viercilinderconfiguratie nog meer raffinement verschaft,
met het krachtige langeslag ontwerp van de F60 en F50 met
EFI systeem – voor een uiterst soepel, bruikbaar vermogen met
lage geluids- en trillingsniveaus.

Yamaha antidiefstal beveiligingssysteem
(Y-COP)
Het unieke Y-COP systeem is eenvoudig, gebruiksvriendelijk
en uiterst effectief: met een simpele druk op de knop van de
handige afstandsbediening maakt u het starten van de motor
onmogelijk en omgekeerd. Zo kunt u er bij het achterlaten van
uw boot gerust op zijn dat niemand zonder uw toestemming
uw buitenboordmotor kan gebruiken.

Digitale netwerkmeters van Yamaha

Maximaal plezier.
Minimale emissies.
De compacte F60 en F50 zijn ideaal voor waterskiërs en wakeboarders.
Ze behoren tot de sterkste, schoonste en zuinigste motoren in hun klasse,
zodat u optimaal kunt genieten van uw favoriete activiteiten op het water.
Het elektronische brandstofinspuitsysteem (EFI) van Yamaha koppelt
schonere prestaties en een efficiënt brandstofverbruik aan een
indrukwekkend vermogen, een enorm koppel in het middenbereik en hoge
topsnelheden.
Daarnaast beschikken de F60 en F50 over veel andere unieke Yamaha
functies die speciaal zijn ontwikkeld voor soepel, comfortabel en optimaal
vaarplezier. Dit zijn onder meer het Power Trim- en Tilt systeem met groot
bereik, waarmee u alles volledig en op ontspannen wijze onder controle
hebt, en het PrimeStart™ startsysteem.

De F60/F50 zijn compatibel met de digitale netwerkmeters
van Yamaha, netwerkmeters die u de informatie leveren
die nodig is voor optimale motorprestaties en efficiëntie.
Zoals een multifunctionele toerenteller die niet alleen
toerental, draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft, maar
ook voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische
variabele toerentalregeling. Daarnaast geeft een snelheids-/
brandstofmanagement meter de snelheid, brandstofvoorraad
en het brandstofverbruik weer.

Elektronische variabele
sleeptoerentalregeling
Met een druk op de knop van de optionele toerenteller van
het digitale netwerk – of via de schakelaar voor variabel
sleeptoerental op de optionele multifunctionele stuurhendel
– kan de bediener in precieze stappen van 50 tpm het
motortoerental instellen.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

dealer.

F40 // F30
Deze modellen maken gebruik van een reeks innovatieve en
geavanceerde technologieën voor optimalisering van het
verbrandingsproces, waaronder Yamaha’s beproefde Multi
Point EFI systeem met dampreductie voor lage emissies. Ze
werken in combinatie met een microcomputer die het lucht/
brandstofmengsel analyseert en optimaliseert voor snel starten,
een uitstekende respons op de gashendel en een efficiënte
verbranding.

Yamaha antidiefstal beveiligingssysteem
(Y-COP)
Het unieke Y-COP systeem is eenvoudig, gebruiksvriendelijk
en uiterst effectief: met een simpele druk op de knop van
de handige afstandsbediening maakt u het starten van de
motor onmogelijk. Zo kunt u er bij het achterlaten van uw
boot gerust op zijn dat niemand zonder uw toestemming uw
buitenboordmotor kan gebruiken.

Gemoedsrust is standaard
bij deze motoren
De lichtgewicht F40 en F30 zijn ontworpen met een eenvoudige installatie
en gebruiksgemak in gedachte,maar ze hebben ook een betrouwbaar en
hoog vermogen.
Dankzij Yamaha’s elektronische brandstofinspuitsysteem (EFI) leveren deze
krachtbronnen een indrukwekkend vermogen bij hoge toerentallen, een
enorm koppel in het middenbereik, een uitstekende betrouwbaarheid en
laag brandstofverbruik. PrimeStart™ startsysteem maakt starten net zo
eenvoudig en betrouwbaar als bij een auto – en omdat het een Yamaha
is, weet u zeker dat de motor bij de eerste poging start. Dankzij het unieke
Power Trim- en Tilt systeem met een groot bereik heeft u alles volledig
onder controle.
Maar maakt u zich geen zorgen: dankzij het Yamaha antidiefstal
beveiligingssysteem (Y-COP), een systeem dat op dezelfde manier werkt als
een op afstand bedienbare startblokkering bij een personenauto, is starten
alleen mogelijk als u dat wilt.

Digitale netwerkmeters
De F40 en F30 zijn compatibel met de digitale netwerkmeters
van Yamaha, netwerkmeters die u de informatie geven die
nodig is voor optimale motorprestaties en efficiëntie. Zoals:
een multifunctionele toerenteller die niet alleen toerental,
draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft, maar ook
voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische variabele
toerentalregeling. Daarnaast geeft een snelheids-/brandstof
managementmeter de snelheid, brandstofvoorraad en het
brandstofverbruik weer.

Power Trim- en Tilt systeem met groot bereik
Ontdek de veelzijdigheid en kracht van de Yamahabuitenboordmotoren. Met de handige drukknoppen kunt u met
het trim- en tilt systeem de trimhoek snel, soepel en gemakkelijk
aanpassen. Het trimsysteem met groot bereikt zorgt voor
vertrouwenwekkende vaareigenschappen, waaronder een negatieve
triminstelling voor een verbeterde acceleratie en om de boot sneller
te laten planeren.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F60 // F50
F40 // F30

Elektronisch brandstoﬁnspuitsysteem (EFI)

Beleving op het water
Buitenboordmotoren van Yamaha geven u meer
beleving tijdens het uitoefenen van uw passie,
kortom het ultieme watersport gevoel. Niet
voor niets ziet u nagenoeg achter elke boot de
kenmerkende en bovenal herkenbare grijze kleur
van een Yamaha-buitenboordmotor, of het nu
een rubberboot, een tender of een visserboot is.
Yamaha komt u écht overal tegen.
Niets voor niets domineert Yamaha met
haar innovatieve en vooruitstrevende
buitenboordmotoren al meer dan 55 jaar de markt,
een periode waarin Yamaha meer dan 10 miljoen
buitenboordmotoren fabriceerde.
YAMAHA, gemaakt voor water!

F25D
Robuuste motorkap uit één stuk
Deze slimme motor is direct herkenbaar door zijn
innovatieve motorkap uit één stuk, met stijlvolle graphics en
een robuust gevoel dat elke eigenaar zal waarderen. Er is ook
een slim ontworpen waterafvoerkanaal van de luchtinlaat in
de motorkap gebouwd.

PrimeStart™ startsysteem
Start uw buitenboordmotor net zo makkelijk als een auto,
ook al is de motor nog koud. Het exclusieve legendarische
Yamaha PrimeStart™ startsysteem zorgt ervoor dat de motor
bij het bedienen van de startknop of het trekkoord altijd
direct aanslaat.

Compact, stijlvol en
voldoende vermogen
Open het gas van de F25 en u begrijpt meteen waarom dit model van
grote klasse is: een veelzijdige, tweecilinder viertakt, die hoge prestaties
combineert met souplesse. Een uitstekend brandstofverbruik en perfecte
souplesse behoren tot de standaardkenmerken en bovendien is de motor
dankzij zijn lagere uitstoot vriendelijk voor het milieu.

Extra gemak en vaarcomfort
U zult ervaren dat de F25 eenvoudig te bedienen is en
comfortabel om mee te varen dankzij de vele functies:
van de schakelhendel aan de voorzijde en de met één hendel
verstelbare stuurfrictie tot het decompressiesysteem voor
soepel en gemakkelijk starten. De optionele multifunctionele
stuurhendel is nog een reden om voor deze sterke,
betrouwbare motor te kiezen.

De extra functionaliteit, die normaal alleen op grotere motoren te vinden
is, omvat de computergestuurde ontsteking, een speciaal startsysteem en
een grote geluiddemper.

Optionele multifunctionele stuurhendel

Dankzij de via één hendel regelbare stuurfrictie, krachtige dynamo en
het power trim- en tilt systeem met groot bereik (optie) is de F25 een
uitstekende keus voor commercieel, professioneel en recreatief gebruik. De
F15 is een compacte, stijlvolle motor met meer dan voldoende vermogen.

Deze geweldige optie brengt alle motor bedieningselementen
overzichtelijk binnen handbereik van de bestuurder en omvat
een nog grotere stuurhendel voor comfortabel sturen en
manoeuvreren. Of u nu rustig in de haven of met de hogere
snelheden die deze motor mogelijk maakt op zee vaart, de F25
is bovenal plezierig in gebruik.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

dealer.

F20B // F15C
U zult ervaren dat de F20 en F15 eenvoudig te bedienen zijn
en comfortabel om mee te varen dankzij de vele functies:
van de schakelhendel aan de voorzijde en de met één hendel
verstelbare stuurfrictie tot het licht werkende startkoord.
De geïntegreerde draaggreep aan de voorzijde en de
draaggreep aan de achterkant zijn gemaakt voor een optimaal
draaggemak en comfortabele bediening.

PrimeStart™ startsysteem
Start uw buitenboordmotor net zo makkelijk als een auto, ook
al is de motor nog koud. Het exclusieve Yamaha PrimeStart™
startsysteem zorgt ervoor dat de motor bij het bedienen van
de startknop of het trekkoord altijd direct aanslaat.

Compacte vormgeving,
groots in prestaties
Wie op zoek is naar de winnende combinatie van voortreffelijke
handelbaarheid en optimale controle hoeft niet verder meer te zoeken.

Krachtige dynamo
Nooit meer te weinig startvermogen! De krachtige dynamo
garandeert dat er altijd voldoende stroom beschikbaar is
voor het starten van de motor, ook na langdurig stationair
draaien of varen met laag toerental en een groot aantal
stroomverbruikers ingeschakeld.

Als veelzijdige viertakt twins combineren de F20 en F15 kracht met gevoel,
zodat u altijd verzekerd bent van optimaal vaarcomfort. En dankzij het
lage brandstofverbruik en hun minimale emissies zijn ze ook nog uiterst
milieuvriendelijk.
Bovendien profiteert u van technologie die normaal alleen op grotere
motoren is te vinden, zoals elektronische ontsteking, een systeem voor
makkelijk starten, een watergekoelde brandstofpomp en een ruim bemeten
uitlaatdemper. Voor commercieel, beroepsmatig of recreatief gebruik
bieden de F20 en F15 hiermee een absoluut winnende formule.

Ondiepwaterstand
Dankzij de ondiepwaterstand kunt u ook in ondiep water veilig
manoeuvreren. Zo kunt u altijd zo dicht bij de oever komen
als u wilt, zonder bang te zijn uw propeller te beschadigen,
of u nu in het troebele water van een plas navigeert of in de
nabijheid van een verraderlijke zandbank.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F25
F20 // F15

Stuurfrictie

Onze lichtgewicht
krachtpatsers

Motorontwerp van de allernieuwste
generatie
Deze motoren zijn uitermate compact en efficiënt, met twee
cilinders en één bovenliggende nokkenas (SOHC). Met zijn
elegante en compact vormgegeven motorkap, volledig in de
stijl van de nieuwste generatie buitenboordmotoren, heeft de
vernieuwde F8 nu exact dezelfde cilinderinhoud als de F9.9.
Dit resulteert in een aanzienlijke hoger koppel.

Doordacht ontworpen stuurhendel en
bediening
Ergonomisch ontwerp van zowel de handgreep als het
bedieningspaneel. Het schakelen gebeurt via de stuurhendel,
dit is ideaal voor een eenvoudige, betrouwbare en ontspannen
bediening.

Some features shown may not apply to all engines in this series. Please check with your dealer.

Gemakkelijk draagbaar en eenvoudig te
verplaatsen
Krachtige voortstuwing op het water betekent niet dat u een zware,
onhandelbare buitenboordmotor op uw boot nodig heeft. Mede
omdat u de lichtgewicht F9.9 en F8 gemakkelijk kunt meenemen. De
gebruiksvriendelijke geïntegreerde draaggrepen dragen hier ook toe bij.
Ontdek de genoegens van de ﬂuisterstille werking, het uiterst gunstige
brandstofverbruik en de ideale combinatie van soepel, betrouwbaar
vermogen en indrukwekkende stuwkracht. Het CDI ontstekingssysteem van
Yamaha zorgt voor een betrouwbare, snelle start en met de draaigasgreep
en het vooruit-neutraal-achteruit schakelsysteem is de motor veilig en
gemakkelijk te bedienen.
Deze motoren hebben vele kwaliteiten, waardoor ze ideaal zijn voor zowel
bijboten, voor korte vistochten of familie-uitstapjes, als voor professioneel
gebruik.

Beide motoren staan bekend om hun draaggemak en door
de ergonomische aanpassingen onderscheidt de F9.9 zich
nu nog meer als robuuste en krachtige buitenboordmotor.
Geïntegreerd in de stuurbeugel is nu een grotere, maar
bovenal ergonomische draaggreep. Hierdoor kunt
u de stuurhendel eenvoudig inklappen, zodat deze
buitenboordmotor nu nog minder ruimte inneemt bij het
opbergen.

Steun voor handig opbergen
Beide motoren bevatten enkele zeer praktische elementen
waardoor u deze nog gemakkelijker kunt opbergen. Dankzij de
speciale steun kunt u de motor verticaal of eenvoudig op zijn
rugzijde op het dek of de vloer opbergen. Met de eenvoudig
inklapbare stuurhendel kan de motor comfortabel worden
gedragen en neemt deze thuis of aan boord aanzienlijk
minder ruimte in beslag.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F9.9 // F8

F9.9J // F8F (NIEUW)

Optimaal
gebruiksgemak

Stijlvolle grijze motorkap en graphics
In overeenstemming met hun unieke karakter hebben de F6,
F5 en F4 een uiterst stijlvolle look gekregen, met een moderne,
grijze motorkap en de nieuwste styling van Yamaha. Het
frisse ontwerp weerspiegelt het onbezorgde plezier dat deze
compacte en draagbare buitenboordmotoren bieden.

Handzaam, licht en eenvoudig te
verplaatsen
Wanneer u snel en gemakkelijk het water op wilt, is
handzaamheid van groot belang. De F6, F5 en F4 bieden
met hun compacte ontwerp en comfortabele, ruim
bemeten handgrepen ultiem draagcomfort. Deze compacte
buitenboordmotoren kunt u zonder enigerlei moeite naar uw
boot dragen, of tilt u met gemak als hulpmotor op het dek
van een groter schip.

3-posities lekkage preventiesysteem
voorkomt olielekkages
Deze compacte buitenboordmotoren, met hun modern en stijlvol
vormgegeven look, zijn uitermate licht, handzaam en eenvoudig te dragen,
zodat u ze moeiteloos op het dek van een groter vaartuig kunt tillen. De
F6, F5 en F4 zijn gemakkelijk op te bergen en te bedienen. En bieden ruim
voldoende vermogen om met een gerust hart het water op te gaan.
Dankzij hun compacte afmetingen, brede handgrepen en ingebouwde
brandstoftank zijn ze gemakkelijk te dragen, en met Yamaha’s CDIontstekingssysteem starten ze direct. De betrouwbaarheid van Yamaha,
het lage brandstofverbruik, de eenvoudige bediening en de geluids- en
trillingsarme werking spreken vanzelf.
De F6, F5 en F4 bieden de slimme oplossing, of u nu met uw gezin snel het
water op wilt of als u op zoek bent naar een praktische hulpmotor voor uw
zeiljacht.

Bij het vervoer van uw buitenboordmotor naar en van het
water of bij het opbergen ervan is olielekkage het laatste waar
u op zit te wachten. Dankzij het unieke
carterventilatiesysteem van Yamaha kan de motor bij het
opbergen op de voorzijde of zijkant worden gelegd, zonder
dat er olie in het ruim, op het dek, in het opbergvak van uw
boot of in de bagageruimte van uw auto lekt.

Besturing over 180º met verstelbare
stuurfrictie en gasgreep
De besturing is echt een genot dankzij de eenvoudig verstelbare
stuurfrictie en de mogelijkheid om 90º volledig naar links of rechts
te sturen, waardoor het nemen van nauwe bochten of afmeren geen
probleem meer is. De gasgreep kan tijdens het varen ook eenvoudig
worden aangepast, zodat u ook bij hogere snelheden verzekerd bent
van een voortreffelijke stabiliteit en controle.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F6 // F5 // F4

F6C // F5A // F4B

Draagbaar
vermogen

F2.5A
Doorgaans zijn alleen grotere motoren uitgerust met een
fullsize schakelhendel, maar voor de F2.5 is het echt een
pluspunt om zo eenvoudig in de stand Vooruit te kunnen
schakelen (of Neutraal voor het opwarmen van de motor of in
ondiep water). Dankzij het gemak van de 360º besturing hebt
u alles volledig onder controle.

360º besturing voor optimale
wendbaarheid
De eerste keer al dat u de F2.5 meeneemt op het water
zult u al snel merken hoe uitzonderlijk wendbaar hij is. De
volledig 360º besturing biedt uitzonderlijke wendbaarheid,
waardoor u bijzonder eenvoudig in en uit krappe ruimtes kunt
manoeuvreren. Een belangrijk voordeel is ook dat u zonder te
schakelen kunt overgaan naar achteruit varen en omgekeerd.

Ingebouwde brandstoftank
Zelfs de kortste boottochtjes kunnen een fantastisch avontuur worden met
de F2.5. Dus trek er op uit en geniet ervan!
De viertaktmotor in de gestroomlijnde behuizing zit boordevol
grensverleggende Yamaha technologie, en pure kracht! Voldoende
vermogen om u overal te brengen waar u wilt. De F2.5 beschikt standaard
over een superieure bediening, wendbaarheid en betrouwbaarheid, met
gebruiksvriendelijke besturingselementen en trillingsvrije prestaties.
De grote, comfortabele draaggreep maakt van de F2.5 een optimaal
draagbare en gebruiksvriendelijke motor, en voegt een nieuwe dimensie
toe aan het varen met een kleine boot. Daarnaast is het ook een ideale
hulpmotor voor zeiljachtbezitters.

Als u er echt op uit wilt, moet u voldoende ruimte hebben
voor alle noodzakelijke spullen, zoals een extra doos aas
of een extra koeltas met hapjes en drankjes voor u en uw
vrienden. Om u meer ruimte te geven in de boot, beschikt de
zuinige F2.5 over een ingebouwde brandstoftank, waardoor er
geen externe tank meer nodig is.

Robuuste stuurhendel met comfortabele
draaigasgreep
De robuuste stuurhendel van de F2.5, met een grote en
comfortabele draaigasgreep, biedt u een optimale controle over de
motor, terwijl de zijdelings gemonteerde schakelhendel eenvoudig
te bedienen is. Hierdoor kunt u uw boot gemakkelijk en nauwkeurig
besturen. De manoverboordschakelaar en gaskabel zijn geïntegreerd
in het ontwerp.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

F2.5

Stuurhendel met schakeling

FT25F // FT9.9L // FT8G (NIEUW)

Speciale overbrengingsverhoudingen voor
maximale stuwkracht
De FT-motoren zijn doelgericht ontworpen om meer
stuwkracht en koppel te leveren dan een conventionele
motor, en hun speciale overbrenging helpt cavitatie en slip
van de propeller tegengaan. In combinatie met andere unieke
kenmerken vormen zij de ideale krachtbron voor boten
waarvoor trekkracht belangrijker is dan hoge snelheid.

Dual-Thrust propeller voor maximale
stuwkracht voor- en achteruit
De speciale propellers waarvan de FT-modellen zijn voorzien,
zijn niet alleen groter in diameter dan de standaardpropellers,
maar hebben ook bladen met kleinere spoed, ontworpen voor
maximale stuwkracht vooruit en - door de uitlaatstroom
om te keren - ook achteruit. Dit levert een betere
manoeuvreerbaarheid op, wat met name bij grotere boten
nuttig is.

Maximale stuwkracht,
moeiteloos manoeuvreren
Als u pure kracht en een nauwkeurig stuurgedrag wenst, vormen de FTmodellen uw perfecte metgezel. Deze High-Thrust motoren stellen met
hun indrukwekkende koppel, minimale geluids- en trillingsniveau en een
laag brandstofverbruik een nieuwe norm in prestaties. Ideaal voor zeil- en
visboten en professionele gebruikers.
De FT-modellen zijn uitgerust met Yamaha’s gepatenteerde Dual-Thrust
propeller voor maximale stuwkracht in zowel vooruit als achteruit, wat
moeiteloos manoeuvreren van zware boten mogelijk maakt.
Het CDI/TCI ontstekingssysteem met microcomputer vergemakkelijkt
de start en verbetert de betrouwbaarheid onder uiteenlopende
omstandigheden. Dankzij de krachtige dynamo is er ruim voldoende
startvermogen, zelfs na langere tijd draaien met een laag toerental. De
Yamaha FT-modellen zijn stoere en krachtige werkpaarden die u nooit in
de steek laten.
* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

Weedless Wedge 2
Dit is de nieuwste generatie van de enige 100% wiervrije
propellers. Naar achteren gebogen, wijd uitlopende bladen
“duwen” het wier weg, zodat u bij elke snelheid door zware
begroeiing kunt varen zonder dat dit waardevolle extra
batterijcapaciteit kost. Het ontwerp is nu verder verfijnd en
verbeterd, voor constante, betrouwbare prestaties van de
propeller.

M26

M20

M18

M12

Statische stuwkracht

25 kg

20.4 kg

16.3 kg

13.6 kg

Stroomverbruik

43A

42A

36A

30A

Spanning

12V

12V

12V

12V

Toerental - vooruit/achteruit

Variabel

5/3

5/3

5/5

Staartlengte

914mm

914mm

914mm

762mm

Gewicht (kg)

11 kg

10 kg

8 kg

7 kg

Tilt mogelijkheid

Ja

Ja

Ja

Ja

Verstelbare as

Ja

Ja

Ja

Ja

Wiervrije propeller

Ja

Ja

Ja

Ja

Pulsebreedte modulatie

Ja

Nee

Nee

Nee

Inschakelen en wegvaren
Een Yamaha Electric Drive is de handigste en milieuvriendelijkste manier om
een kleine boot aan te drijven.

Stuurhendel met draaigreep
(M26 en M20)
Profiteer van een grotere veelzijdigheid met de kantelbare en
uitschuifbare stuurhendel op de modellen M26 en M20. Met
een kantelhoek tot 45° en uitschuifmogelijkheid tot 15 cm
kan hij gemakkelijk worden aangepast aan elke situatie. Zowel
de M26 als de M20 hebben bovendien een comfortabel
gevormde handgreep.

Veelzijdige stuurweerstandsregeling
(M26 en M20)
Met een innovatieve kraag, boven de motorbevestiging,
kunt u de stuurweerstand gemakkelijk naar wens aanpassen.
Loszittend voor moeiteloos sturen of vastgedraaid om rustig
rechtuit te kunnen varen.

Ongelooﬂijk gebruiksvriendelijk: elk 12V-model heeft een verstelbare
ophanging, eenvoudige bevestiging, zodat u gewoon kunt inschakelen
en plezier kunt beleven. De M26 en M20 hebben een stuurhendel met
draaigreep met een kantelhoek tot 45°, uitschuifbaar tot 15 cm en met een
comfortabel gevormde handgreep.
De motoren zijn ook zeer duurzaam dankzij rotoren met permanente
magneten, slagvaste behuizingen en coatings, en speciale corrosiebestendige
aandrijfassen die bij normaal gebruik niet buigen, breken of corroderen. Een
speciale ‘Weedless Wedge’-propeller maximaliseert de stuwkracht en raakt
minder snel verstrikt in waterplanten of vuil.

Onverwoestbare composiet-as
Onze uiterst hoogwaardige composiet-assen zijn sterker dan
staal, praktisch onverwoestbaar en wanneer zij iets raken
geven zij mee alvorens weer in hun oorspronkelijke positie
terug te keren. Zij knikken, breken, roesten of corroderen niet.

* Getoonde modellen kunnen voorzien zijn van diverse extra opties. Raadpleeg de Yamaha-dealer.

High-Thrust
Electric Drive

M26 // M20 // M18 // M12

Specificaties
F350A

F300B

F250D

F225F

F200G

Motor
Motortype

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Cilinderinhoud

5.330 cm³

4.169 cm³

4.169 cm³

4.169 cm³

2.785 cc

Aantal cilinders en configuratie

V8 (60°), 32 kleppen, DOHC

V6 (60º), 24 kleppen, DOHC met VCT

V6 (60º), 24 kleppen, DOHC met VCT

V6 (60º), 24 kleppen, DOHC met VCT

4 in lijn, 16 kleppen, DOHC met VCT

Boring x slag

94,0 mm x 96,0 mm

96,0 mm x 96,0 mm

96,0 mm x 96,0 mm

96,0 mm x 96,0 mm

96,0 mm x 96,2 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

257,4 kW bij 5.500 tpm

220,7kW bij 5.500 tpm

183,8 kW bij 5.500 tpm

165,5 kW bij 5.500 tpm

147,1 kW bij 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Ontstekingssysteem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Startsysteem

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Overbrengingsverhouding

1,73 (15:26)

1,75 (12:21)

1,75 (12:21)

1,75 (12:21)

1,86 (14:26)

Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang /
X = Extra lang / L = lang / S = kort

X:637 mm UL:764 mm

X:643 mm UL:770 mm

X:643 mm UL:770 mm

X:643 mm UL:770 mm

X:643 mm

Gewicht inclusief propeller

F350AETX: 356 kg, FL350AETX: 356 kg,
F350AETU: 364 kg, FL350AETU: 364 kg

F300BETX: 260 kg, FL300BETX: 260 kg,
F300BETU: 268 kg, FL300BETU: 268 kg

F250DETX: 260 kg, FL250DETX: 260 kg,
F250DETU: 268 kg, FL250DETU: 268 kg

F225FETX: 260 kg, FL225FETX: 260 kg,
F225 FETU: 268 kg

F200GETX: 227 kg, FL200GETX:227 kg

Inhoud brandstoftank

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Inhoud oliecarter

6,5 liter

6,3 liter

6,3 liter

6,3 liter

4,3 liter

Afmetingen

Extra kenmerken
Besturing

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Drive By Wire (DBW)

Trim- en tiltsysteem

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Dynamo / vermogen

12V - 49A

12V - 70A

12V - 70A

12V - 70A

12V - 50A

Tilt limiter

Standaard

Optie

Optie

Optie

Optie

Y-COP startbeveiliging

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Propellermaten (inch)

15 tot 23

13 tot 29

13 tot 29

13 tot 29

13 tot 29

Modellen met linksom draaiende propeller

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Ondiepwaterstand

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Variable sleeptoerental

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters

Dual acculaadsysteem

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Optie

Shift Dampening System (SDS)

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Optie

De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras

Specificaties
F200F

F175A

F150D (NIEUW)

F130A (NIEUW)

F115B

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Motor
Motortype
Cilinderinhoud

2.785 cc

2.785 cc

2.670 cm³

1.832 cm³

1.832 cm³

Aantal cilinders en configuratie

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC with VCT

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

Boring x slag

96,0 mm x 96,2 mm

96,0 mm x 96,2 mm

94,0 mm x 96,2 mm

81,0 mm x 88,9 mm

81,0 mm x 88,9 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

147,1 kW bij 5.500 tpm

128,7 kW bij 5.500 tpm

110,3 kW bij 5.500 tpm

95,6 kW bij 5.800 tpm

84,6 kW bij 5.800 tpm

Max. toerental bij volgas

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.300 - 6.300 tpm

5.300 - 6.300 tpm

Smeersysteem

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Ontstekingsysteem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Startsysteem

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch met Prime Start™ startsysteem

Overbrengingsverhouding

1,86 (14:26)

1,86 (14:26)

2,00 (14:28)

2,15 (13:28)

2,15 (13:28)

Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang /
X = Extra lang / L = lang / S = kort

L: 516 mm X: 643 mm

L: 516 mm X: 643 mm

L: 516 mm X: 643 mm

L: 516 mm X: 643 mm

L: 516 mm X: 643 mm

Gewicht inclusief propeller

F200FETL: 226 kg, F200FETX:227 kg,
FL200FETX:227 kg

F175AETL: 224 kg, F175AETX:225 kg,

F150DETL: 222 kg, FL150DETL: 222 kg,
F150DETX: 227 kg, FL150DETX: 227 kg

F130AETL: 173 kg, F130AETX: 177 kg,

F115BETL: 173 kg, F115BETX: 177 kg,
FL115BETX: 177 kg

Inhoud brandstoftank

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Inhoud oliecarter

4,3 liter

4,3 liter

4,3 liter

3,2 liter

3,2 liter

Afmetingen

Extra kenmerken
Besturing

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Afstandsbediening

Trim- en tiltsysteem

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Dynamo / vermogen

12V - 50A

12V - 50A

12V - 36A

12V - 35A

12V - 35A

Tilt limiter

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Y-COP startbeveiliging

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Standaard

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Alleen op rechtsom draaiende modellen

Propellermaten (inch)

13 tot 29

13 tot 29

13 tot 29

13 tot 28

13 tot 28

Modellen met linksom draaiende propeller

Beschikbaar

-

Beschikbaar

-

Beschikbaar

Ondiepwaterstand

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

-

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Variabel sleeptoerental

Met digitale netwerkmeters

Met digitale netwerkmeters

Dubbel acculaadsysteem

Optie

Optie

Optie

-

-

Shift Dampening System (SDS)

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras

Specificaties
F100D

F80B

F70A

F60F

F50H

Motor
Motortype

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Cilinderinhoud

1.596 cm³

1.596 cm³

996 cm³

996 cm³

996 cm³

Aantal cilinders en configuratie

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

4 in lijn, 16-kleppen, DOHC

4 in lijn, 16-kleppen, SOHC

4 in lijn, SOHC

4 in lijn, SOHC

Boring x slag

79,0 mm x 81,4 mm

79,0 mm x 81,4 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

73,6 kW bij 5.500 tpm

58,8 kW / 5.500 tpm

51,5 kW bij 5.800 tpm

44,1 kW bij 5.500 tpm

36,8 kW bij 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.300 - 6.300 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Ontstekingsysteem

TCI

TCI

TCI

TCI

TCI

Startsysteem

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Overbrengingsverhouding

2,27 (11:25)

2,27 (11:25)

2,33 (12:28)

1,85 (13:24)

1,85 (13:24)

Afmetingen
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang /
X = Extra lang / L = lang / S = kort

L: 536 mm X: 664 mm

L: 536 mm X: 664 mm

L: 534 mm X: 648 mm

L: 527 mm

L: 527 mm

Gewicht inclusief propeller

F100DETL: 170 kg, F100DETX; 173 kg

F80BETL: 170 kg

F70AETL: 119 kg, F70AETX: 121 kg

F60FETL: 114 kg

F50HETL: 114 kg

Inhoud brandstoftank

Optie

Opties

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Inhoud oliecarter

3,5 liter

3,5 liter

1,9 liter

1,9 liter

1,9 liter

Afstandsbediening

Extra kenmerken
Besturing

Afstandsbediening (Optie: stuurhendel)

Afstandsbediening (Optie: stuurhendel)

Afstandsbediening (Otie: stuurhendel)

Afstandsbediening (Otie: stuurhendel)

Trim- en tiltsysteem

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Model HET: Electrische hydraulisch trimmen en tilten.

Dynamo / vermogen

12V - 25A

12V - 25A

12V - 16A

12V - 16A

12V - 16A

Tilt limiter

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Y-COP startbeveiliging

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Propellermaten (inch)

13 tot 28

11 tot 28

11 tot 28

8 tot 17

8 tot 17

Modellen met linksom draaiende propeller

-

-

-

-

-

Ondiepwaterstand

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

-

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

Optie

Optie

Optie

Optie

Optie

Variabel sleeptoerental

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras

Specificaties
F40F

F30B

F25D

F20B

F15C

Motor
Motortype

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Cilinderinhoud

747 cm³

747 cm³

498 cm³

362 cm³

362 cm³

Aantal cilinders en configuratie

3 in lijn, SOHC

3 in lijn, SOHC

2 in lijn, SOHC

2 in lijn, SOHC

2 in lijn, SOHC

Boring x slag

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

65,0 mm x 75,0 mm

63,0 mm x 58,1 mm

63,0 mm x 58,1 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

29,4 kW bij 5.500 tpm

22,1 kW bij 5.500 tpm

18,4 kW bij 5.500 tpm

14,7 kW bij 5.500 tpm

11,0 kW bij 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6,000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

Elektrische brandstofinjectie (EFI)

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

Ontstekingsysteem

TCI

TDI

CDI

CDI

CDI

Handmatig: BMH, Elektrisch
(PrimeStart™ startsysteem): BE, BEP

Handmatig: CMH, Elektrisch
(PrimeStart™ startsysteem): CE, CEP

Startsysteem

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Handmatig: DMH, Elektrisch
(PrimeStart™ startsysteem): DE, DET

Overbrengingsverhouding

2,00 (13:26)

2,00 (13:26)

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang /
X = Extra lang / L = lang / S = kort

S: 414 mm L: 536 mm

S: 414 mm L: 536 mm

S: 423 mm L: 550 mm

S: 438 mm L: 565 mm

S: 438 mm L: 565 mm

Gewicht inclusief propeller

F40FEDL: 95 kg, F40FEHDL: 102 kg,
F40FETS: 94 kg, F40FETL: 98 kg

F30BEHDL: 102 kg, F30BETS: 94 kg,
F30BETL: 98 kg

F25DMHS: 77 kg, F25DMHL: 78 kg,
F25DES: 78 kg, F25DEL: 79 kg, F25DETL:82 kg

F20BMHS: 51 kg, F20BMHL: 53 kg, F20BES: 52 kg,
F20BEL: 54 kg, F20BEHL: 55 kg, F20BEPS: 58 kg,
F20BEPL: 60 kg

F15CMHS: 51 kg, F15CMHL: 53 kg, F15CES: 52 kg,
F15CEL: 54 kg, F15CEHL: 55 kg, F15CEPL: 60 kg

Afmetingen

Inhoud brandstoftank

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Inhoud oliecarter

1,6 liter

1,5 liter

1,4 liter

1,6 liter

1,6 liter

Besturing

Model FE:Afstandsbediening
Model: FEH Multifunctionele stuurhendel

Model BE: Afstandsbediening
Model BEH: Multifunctionele stuurhendel

Model DE/DET: Afstandsbediening
Model DMH: Stuurhendel

Model BE/BEP: Afstandsbediening
Model BMH: Stuurhendel

Model CE/CEP: Afstandsbediening
Model CEH/CMH: Stuurhendel

Trim- en tiltsysteem

Model FET: Electrisch hydraulisch trimmen en tilten
Model FED: Hydraulisch tilten

Model BET: Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Model BEH: Hydraulisch tilt

Model DE/DMH: Handmatig, 4 posities
Model DET: Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Model BE/BEH/BMH: Handmatig, 4 posities
Model BEP: Elektrisch tilten

Model CE/CEH/CMH: Handmatig, 4 posities
Model CEP: Elektrisch tilten

Extra kenmerken

Dynamo / vermogen

12V - 17A

12V - 17A

12V - 14A **

12V - 10A **

12V - 10A **

Tilt limiter

-

-

-

-

-

Y-COP startbeveiliging

Standaard

Standaard

-

-

-

Propellermaten (inch)

8 tot 17

8 tot 17

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Ondiepwaterstand

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

-

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

Optie

Optie

-

-

-

Variabel sleeptoerental

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

Met digitale netwerkmeters of
multifunctionele stuurhendel

-

-

-

**: Op de MH modellen is de spanningsregelaar/gelijkrichter als optie leverbaar.
De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras.

Specificaties
F9.9J

F8F (NIEUW)

F6C

F5A

F4B

Motor
Motortype

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Cilinderinhoud

212 cm³

212 cm³

139 cm³

139 cm³

139 cm³

Aantal cilinders en configuratie

2 in lijn, SOHC

2 in lijn, SOHC

1, OHV

1, OHV

1, OHV

Boring x slag

56,0 mm x 43,0 mm

56,0 mm x 43,0 mm

62,0 mm x 46,0 mm

62,0 mm x 46,0 mm

62,0 mm x 46,0 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

7,3 kW bij 5.500 tpm

5,9 kW bij 5.500 tpm

4,4 kW bij 5.000 tpm

3,7 kW bij 5.000 tpm

2,9 kW bij 4.500 tpm

Max. toerental bij volgas

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

4.500 - 5.500 tpm

4.500 - 5.500 tpm

4.000 - 5.000 tpm

Smeersysteem

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

CDI

CDI

CDI

Ontstekingsysteem

CDI

CDI

Startsysteem

Handmatig: JM
Elektrisch: JE

Handmatig
Elektrische startkit als optie leverbaar

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Overbrengingsverhouding

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

2,08 (13:27)

Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X =
Extra lang / L = lang / S = kort

S: 431 mm L: 558 mm

S: 435 mm L: 557 mm

S: 440 mm L: 568 mm

S: 440 mm L: 568 mm

S: 440 mm L: 568 mm

Gewicht inclusief propeller

F9.9JMHS: 40 kg, F9.9JMHL: 41 kg,
F9.9JES:42 kg F9.9JEL:43 kg

F8FMHS: 40 kg, F8FMHL: 41 kg

F6CMHS: 27 kg, F6CMHL: 28 kg

F5AMHS: 27 kg, F5AMHL: 28 kg

F4BMHS: 27 kg, F4BMHL: 28 kg

Inhoud brandstoftank

Externe brandstoftank, 12 liter

Externe brandstoftank, 12 liter

1,1 liter
Optie: externe brandstoftank, 12 liter

1,1 liter
Optie: externe brandstoftank, 12 liter

1,1 liter
Optie: externe brandstoftank, 12 liter

Inhoud oliecarter

0,8 liter

0,8 liter

0,6 liter

0,6 liter

0,6 liter

Model JE: Afstandsbediening
Model JMH: Stuurhendel

Stuurhendel. Optie: Afstandsbediening

Stuurhendel. Optie: Afstandsbediening

Stuurhendel. Optie: Afstandsbediening

Stuurhendel. Optie: Afstandsbediening

Afmetingen

Extra kenmerken
Besturing
Trim- en tiltsysteem

Alle modellen, 4 posities

Alle modellen, 4 posities

Handmatig, 5 posities

Handmatig, 5 posities

Handmatig, 5 posities

Dynamo / vermogen

12V - 6A **

12V - 6A **

Laadset als optie leverbaar

Laadset als optie leverbaar

Laadset als optie leverbaar

Tilt limiter

-

-

-

-

-

Startbeveiliging

-

-

-

-

-

Propellermaten (inch)

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Modellen met linksom draaiende propeller

-

-

-

-

-

Ondiepwaterstand

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

-

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

-

-

-

-

-

Variabel sleeptoerental

-

-

-

-

-

**: Op de MH modellen is de spanningsregelaar/gelijkrichter als optie leverbaar

Specificaties
F2-5A

FT25F

FT9.9L

FT8G (NIEUW)

Motor
Motortype

4-takt

4-takt

4-takt

4-takt

Cilinderinhoud

72 cm³

498 cm³

212 cm³

212 cm³

Aantal cilinders en configuratie

1, OHV

2 in lijn, met extra balanszuiger, SOHC

2 in lijn, SOHC

2 in lijn,SOHC

Boring x slag

54,0 mm x 31,5 mm

65,0 mm x 75,0 mm

56,0 mm x 43,0 mm

56,0 mm x 43,0 mm

Max. vermogen aan propelleras in middenbereik

1,8 kW bij 5.500 tpm

18,4 kW bij 5.500 tpm

7,3 kW bij 5.500 tpm

5,9 kW bij 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas

5.250 - 5.750 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem

Spatsmering

Druksmering

Druksmering

Druksmering

Brandstofsysteem

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

1 carburateur

Ontstekingsysteem

CDI

CDI

CDI

CDI

Startsysteem

Handmatig

Elektrisch (PrimeStart™ startsysteem)

Handmatig (LMH), Elektrisch (LE)

Handmatig (GM), Elektrisch (GE)

Overbrengingsverhouding

2,08 (13:27)

2,42 (12:29)

2,92 (13:38)

2,92 (13:38)

S: 432 mm L: 559 mm

L: 550 mm

L: 557 mm X: 625 mm

L: 557 mm X: 625 mm

FT25FETL: 92 kg

FT9.9LMHL: 43 kg, FT9.9LEL: 44 kg,
FT9.9LEX: 45 kg, FT9.9LEPL: 49 kg

FT8GMHL: 43 kg, FT8GMHX: 44 kg, FT8GEL: 44 kg,
FT8GEX: 45 kg, FT8GEPL: 49 kg

Afmetingen
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang /
X = Extra lang / L = lang / S = kort
Gewicht inclusief propeller

F2.5AMHS: 17 kg, F2.5AMHL: 17 kg

Inhoud brandstoftank

0,9 liter

Externe brandstoftank, 25 liter

Externe brandstoftank, 12 liter

Externe brandstoftank, 12 liter

Inhoud oliecarter

0,4 liter

1,4 liter

0,8 liter

0,8 liter

Besturing

Stuurhendel

Afstandsbediening

Stuurhendel (LMH)
Afstandsbediening (LE/LEP)

Stuurhendel (GMH)
Afstandsbediening (GE/GEP)

Trim- en tiltsysteem

Handmatig, 4 posities

Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Hanmatig: 5 posities
Model LEP: Elektrisch tilten

Handmatig: 4 posities
Model GEP: Elektrisch tilten

Extra kenmerken

Dynamo / vermogen

-

12V - 14A

Optie: 12V - 6A

12V - 6A **

Tilt limiter

-

-

-

-

Y-COP startbeveiliging

-

-

-

-

Propellermaten (inch)

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Inclusief standaard propeller

Modellen met linksom draaiende propeller

-

-

-

-

Ondiepwaterstand

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (LCD full colour)

-

-

-

-

Digitale netwerkmeters (rond en vierkant)

-

-

-

-

Variabel sleeptoerental

-

-

-

-

**: Op de MH modellen is de spanningsregelaar/gelijkrichter als optie leverbaar
De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras

Dealer

www.yamaha-marine.nl

Yamaha Motor Europe, branche Nederland
Postbus 75033
1117 ZN Schiphol
Telefoon: 020-654 6001
E-mail: ymnlmarine@yamaha-motor.nl
www.yamaha-marine.nl

Disclaimer:
Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Op de foto’s van deze brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven
die worden bestuurd door professionals. Deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een aanbeveling
of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Lees alle instructiematerialen
grondig door alvorens te gaan varen en draag ALTIJD de aanbevolen beschermende kleding en een zwemvest.

Gedrukt op chloorvrij papier
MAR-OUTB-NL15

