
Kiinnostavia
innovaatioita.
Uusi 225 hv:n V6-moottori perustuu lippulaivamalli XTO:n

teknologiaan, johon on lisätty innovatiivisia uusia

ominaisuuksia jotka parantavat luotettavuutta ja

suorituskykyä.

Tehokkaampi peruutus ja ohjaus pienillä

käyntinopeuksilla – työntövoimaa parantava TERE-

pakojärjestelmä tehostaa ohjausta ja hallintaa

hidasajossa. Järjestelmä on erityisen tehokas ahtaissa

paikoissa, kun tarvitaan vääntöä peruutukseen ja tarkkaa

ohjattavuutta.

Yamahan TotalTilt-toiminto mahdollistaa täyden

kippauksen mistä tahansa asennosta kahdella trimmi-

/kippipainikkeen painalluksella. Ei enää trimmipainikkeen

pitämistä pohjassa: täysi kippaus ylös tai alas on

vaivatonta ja integroitu kippauksenrajoitin estää

tahattomat vahingot.

Täysin yhteensopiva lisävarusteena

saatavan, huollettavuutta parantavan

sähköohjauksen kanssa.

TotalTilt™-toiminnon integroitu

kippauksenrajoitin helpottaa kippausta

ja tekee kuljetuksesta vaivatonta.

Työntövoimaa parantava TERE-

pakojärjestelmä lisää vääntöä

peruutukseen ja tehostaa

hallittavuutta hankalissa tilanteissa.

Selkeä ja keveä muotoilu.

Ensiluokkaiset moottorikiinnikkeet

vähentävät tärinää ja tasoittavat ajoa.

Tehokkaampi uudistettu alaosa:

uudenmalliset osat parantavat

toimivuutta ja kestävyyttä.
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Kiinnostavia innovaatioita.
Uusi 225 hv:n V6-moottori perustuu malliston XTO-huippumalliin. Korkealuokkainen teknologia ja

Yamahan suunnitteluosaaminen takaavat erinomaiseen tehokkuuden ja suorituskyvyn. Yamahan

innovatiivinen muotoilu yhdistää tehokkuuden ja keveyden sekä nostaa V6-perämoottorien

suorituskyvyn uudelle tasolle.

Uusi 225 hv:n V6-moottori on esimerkki Yamahan kyvystä tarjota käyttäjien ja venevalmistajien elämää

helpottavilla käyttäjäystävällisiä ominaisuuksilla kuten näppärä TotalTilt varustettuja tuotteita, jotka

ovat myös erinomaisen tehokkaita ja luotettavia.

Ammattilaisten, harrastajien ja uusien käyttäjien käyttöön luotu uusi, 225 hevosvoimainen V6-moottori

on monipuolinen ja erittäin suorituskykyinen. Peruutusta helpottava TERE-pakojärjestelmä (Thrust

Enhancing Reverse Exhaust) helpottaa käsittelyä laiturissa ja ahtaissa tiloissa.
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Täysin yhteensopiva
lisävarusteena saatavan
pultattavan sähköohjauksen
kanssa

Uusi 225 hevosvoimainen V6-moottori on

täysin yhteensopiva lisävarusteena

saatavan digitaalisen DES-ohjauksen

kanssa. Yamaha DES jättää pilssiin tilaa

muullekin: ei pumppuja, letkuja,

ohjausyksiköitä, täytettäviä tai

puhdistettavia nestesäiliöitä eikä erityisiä

ilmausaukkoja. DES-ohjauksen

asentaminen on huomattavasti totuttua

nopeampaa ja helpompaa.

TotalTilt™-toiminto, jossa
integroitu kippauksenrajoitin

Yamahan TotalTilt™-toiminto

mahdollistaa täyden kippauksen ylös tai

alas (trimmin kosketukseen saakka) mistä

tahansa asennosta kahdella

kippipainikkeen painalluksella. Äänimerkki

muistuttaa pysymään etäällä

perämoottorista, ja integroitu

kippauksenrajoitin auttaa estämään

tahattomat vahingot.

Työntövoimaa parantava TERE-
pakojärjestelmä (Thrust
Enhancing Reverse Exhaust)

Tehokkaampi peruutus ja ohjaus pienillä

nopeuksilla – TERE ohjaa pakokaasun

ilmakuplat kavitaatiolevyn yläpuolelle ja

poissa potkurin lavoista, kun moottorilla

peruutetaan alle 2 500 rpm:n

käyntinopeudella. Potkurin ympärillä

olevassa vedessä ei ole ilmakuplia, jotka

voisivat heikentää vääntöä ja

hallittavuutta. Yhdistäminen lisävarusteena

saatavaan DES-järjestelmään ja Helm

Master EX -ohjaussauvaan tehostaa

ohjattavuutta entisestään – erittäin

kätevää satamassa ja muissa hankalissa

paikoissa.

Virtaviivainen ja keveä muotoilu

Muotoilu perustuu XTO-malliin. Uusissa

V6-moottoreissa on muun muassa väreihin

sopiva alaosa, uusi yksiosainen

moottorikoppa, jossa on vettä poistava

imuilmakanava sekä uuden alakopan ja

suojuksen muoto sekä gra ikat.

Virtaviivainen moottorikoppa kerää

katseita niin vesillä kuin satamissa ja

kätkee sisäänsä edistyksellistä

tekniikkaa.

Ensiluokkaiset
moottorikiinnikkeet

XTO:sta tutut alemmat

moottorikiinnikkeet ovat suuremmat ja

pehmeämmät, mikä vähentää tärinää ja

tasoittaa ajoa.

Uusi ja entistä tehokkaampi
alaosa

Uudessa 4,2 litran 225 hv:n V6-moottorissa

on muodoiltaan ja komponenteiltaan

uudistettu alaosa. Uudenmallinen

hammaspyörien muotoilu parantaa

kosketusta ja vähentää pintapainetta.

Lisäksi alakotelon ja hammaspyörien

tukilaakerien uudenlaiset öljykanavat

tehostavat voitelua ja toimintavarmuutta.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen;DOHC
Sylinterin tilavuus 4169 cm3
Sylinterien lkm / asettelu 60-asteen V6
Sylinterin mitat 96,0 x 96,0 mm
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 165,5 kW (225 ps)
Täyden kaasun käyttöalue 5 000 – 6 000 r/min
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Imujärjestelmä EFI
Ignition / advance system TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Välityssuhde 1.75 (21/12)
Kaasuttimet Polttoaineen suihkutus

Mitat

Öljykaukalon tilavuus 6,3 L / 6,0 L *öljysuodattimen vaihdolla/ ilman vaihtoa
Paino ilman potkuria 260 kg - 268 kg

Lisäominaisuudet

Hallinta Drive By Wire (DBW - F200G)
Trimmaus ja kippaus -tapa Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 70 A (enintään) (akun lataus: 55 A)
Ajonesto YCOP optional
Propeller Valinnainen
Vastakiertomalli Saatavilla
Shallow Water Drive [Standard]
Kaksoisakun lataus Valinnainen

Valinnainen
Tilt limitter [Standard]
Digital Network Gauge II (CL7) Valinnainen
Vaimennus Valinnainen
Full tilt up angle 70
YCOP (Immobilizer) Applicable
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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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