
Teknologiaa, johon
maailma luottaa
Nelisylinterinen 175hp on täydellisen tasapainoinen,

varmatoiminen ja monipuolinen voimanlähde seikkailuihin

vesillä.

Moottorin tehokkuus perustuu Yamahan uusimpaan

venemoottorien teknologiaan, rakenneratkaisuihin ja

imu- ja pakojärjestelmään. Mikropiirien avulla hallitaan

moottorin toiminnan kaikkia osa-alueita, niin

polttoaineseosta ja palamistehokkuutta kuin

huoltoaikatauluakin.

Moottorissa hyödynnetään Yamahan kehittämiä

uraauurtavia puhtaan palamisen teknologioita, joiden

avulla suojellaan ympäristöä, kuitenkaan Yamaha-

moottorien tarunhohtoisesta tehosta, suorituskyvystä tai

luotettavuudesta tinkimättä.

2,8-litrainen nelisylinterinen moottori,

jossa 16 venttiiliä, DOHC ja EFI

Ylivertaista tehokkuutta Yamahan

maineikkaalla EFI-järjestelmällä

Kampiakseli eri linjassa kuin sylinterit,

erikoismallinen tasapainoakseli

Uistelunopeuden säätö

Soveltuu Yamahan LAN-järjestelmän

käyttöön

SDS-järjestelmä estää kolahduksen

vaihdetta kytkettäessä ja säästää

vaihteistoa

Yamahan Y-COP-ajonesto saatavana

lisävarusteena

Kippauksen rajoitin saatavana

lisävarusteena

Tehokas vaihtovirtageneraattori (50 A)

Kahden akun latausjärjestelmä

saatavana lisävarusteena
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Teknologiaa, johon maailma luottaa
Haetko moottoriltasi poikkeuksellista tehoa ja kiihtyvyyttä? Siinä tapauksessa tätä puhdastoimista,

hiljaisesti käyvää, tasaista tehoa tarjoavaa ja elektronisella polttoaineen ruiskutuksella (EFI)

varustettua 175hp-perämoottoria on vaikea päihittää. Kun otetaan huomioon myös taloudellisuus,

varmatoimisuus ja monipuolinen suorituskyky, niin täydellinen valinta on löytynyt.

Yamahan ainutlaatuinen polttoainetehokas EFI-järjestelmä, mikroprosessoriohjattu

moottorinohjausyksikkö, puhtaan palamisen teknologia ja äänenvaimennusjärjestelmät toimivat

yhdessä saumattomasti - ja edistyksellinen diagnostiikkajärjestelmä näyttää tietokoneliitännän kautta

tarvittavat tiedot moottorin toiminnasta ja näin nopeuttaa ja helpottaa huoltoa.

175hp soveltuu Yamahan oman LAN-järjestelmän ja tähän tarjolla olevien erilaisten

digitaalimittareiden käyttöön.
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Yamahan Y-COP-ajonesto
lisävarusteena

Yamahan ajonestojärjestelmä on

yksinkertainen, helppokäyttöinen ja

tehokas. Tyylikkäällä ja kätevällä

kaukosäätimellä hallitset ajonestoa

vaivattomasti, vain painiketta painamalla.

Kun ajonesto on päällä, moottoriasi ei

voida käyttää luvatta. Tämän tietäen voit

lähteä veneeltäsi levollisin mielin.

Uistelunopeuden helppo
hallinta

Valinnaisen digitaalisen LAN-järjestelmän

ominaisuutena on myös uistelunopeuden

säätö. Moottorin kierroslukua säädetään

monitoimimittarin painikkeella kätevästi.

Säätöväli on 50 kierrosta minuutissa ja

säätöalue 650–900 kierrosta minuutissa.

Sen avulla ajaminen sujuu entistä

rennommin ja jouheammin.

Digitaaliset LAN-
monitoimimittarit saatavana
lisävarusteena

175hp on Yamahan LAN-verkon välityksellä

yhteensopiva Yamahan digitaalisten

mittareiden kanssa. Mittaritietojen avulla

voit maksimoida moottorin suorituskyvyn ja

tehokkuuden. Monitoimimittarista näkyy

käyntinopeus, tunnit, trimmikulma,

öljynpaine, varoitusvalot ja säädettävä

uistelunopeus. Nopeus- ja

polttoaineenhallintamittarista näkyy

nopeus, säiliön kapasiteetti ja

polttoainetalous.

Vaihteiston SDS-järjestelmä

Yamahan patentoima SDS-järjestelmä on

jo tuttu suuremmista V8- ja V6-

moottorimalleista. Siinä hyödynnetään

erikoismuotoillun potkurin ja

kumivaimentimen yhdistelmää, joka

eliminoi värinää ja vaihteen kytkemisestä

aiheutuvaa ääntä ja säästää näin

vaihteistoa. Huolellisesti suunnitellun

ratkaisun ansiosta vaihteen kytkeminen

käy pehmeän sujuvasti ja hiljaisesti.

2,8-litrainen nelisylinterinen
moottori, jossa 16 venttiiliä,
DOHC ja EFI

Täysiverisen perämoottorin

palamistehokkuus on erinomainen koko

kierroslukualueella. Tähän päästään

useilla eri ominaisuuksilla, joista

esimerkkeinä ovat elektroninen

polttoaineen ruiskutus (EFI), neljä

venttiiliä kutakin sylinteriä kohti ja kaksi

kannen yläpuolista nokka-akselia

(DOHC). Edistyksellisten teknologioiden

yhdistelmällä saavutetaan

poikkeuksellisen hyvä litrateho ja teho-

painosuhde.

Kampiakselin sijaintia
muuttamalla moottorista on
saatu pienempi

Yamahan insinöörit ovat saaneet 175hp-

mallista todella kätevän kokoisen

hyödyntämällä uusimpia teknisiä ratkaisuja

kuten kampiakselin sijoittamista eri linjaan

kuin sylinterit sekä hammaspyörävetoisia

tasapainoakseleita. Lisäksi moottori toimii

hyvin hiljaisesti, sillä siinä on vesitiiviisti

toteutettu labyrinttimallinen pakoputki.

175hp

www.yamaha-marine.eu



Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 2,785cc
Sylinterien lkm / asettelu 4/In-line, 16-valve, DOHC
Sylinterin mitat 96.0 mm x 96.2 mm
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 128.7 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue 5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Imujärjestelmä EFI
Ignition / advance system TCI
Käynnistysjärjestelmä Electric with Prime Start™
Välityssuhde 1.86 (2614)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus L516X:643mm
Paino potkurin kanssa F175AETL: 224.0kg,F175AETX:225.0kg,
Polttoainesäiliön tilavuus -
Öljykaukalon tilavuus 4.5litres

Lisäominaisuudet

Hallinta Kaukosäädin
Trimmaus ja kippaus -tapa Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V -50Awith recti er/regulator
Ajonesto YCOP optional
Propeller Valinnainen
Uistelunopeuden säätö Mittariston tai ajokahvan kanssa
Kaksoisakun lataus Valinnainen
Vaimennus Valinnainen

Huomautus
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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