
Teknologiaa, johon
maailma luottaa
Niin vesiurheilun huumasta kuin rennosta menostakin

nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka

avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään

Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita,

rakenneratkaisuja ja imu- ja pakojärjestelmiä. Yamahan 4-

tahtiteknologian kehitys on ollut hyvin menestyksekästä

juuri siksi, ettemme ole alun alkaenkaan yrittäneet

muuntaa tavallisia autonmoottoreita perämoottoreiksi

vaan olemme suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia

koneita puhtaasti venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös

ympäristönsuojelua uraauurtavien puhtaan palamisen

teknologioiden avulla, kuitenkaan tehosta,

suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.

Tehokkaampaa palamista ja vähemmän

päästöjä

Öljyä vuotamaton säilytysjärjestelmä,

kolme eri säilytysasentoa

Kookas vaihdevipu on helppokäyttöinen

Eteen-vapaa-vaihdevalinnat

helpottavat hallintaa

360 asteen ohjausta on miellyttävää

hallita

Kätevä ja mukavan kokoinen kantokahva

moottorin takaosassa

Sisäänrakennettu läpikuultava

polttoainesäiliö lisää

käyttömukavuutta

Tukeva ohjausvarsi, jossa kierrettävä

kaasukahva

Ohjauskitkan säätö parantaa

hallittavuutta

Öljymäärän tarkistus käy nopeasti ja

vaivatta tarkistusikkunan avulla

TCI-sytytysjärjestelmä toimii

luotettavasti

Automaattinen käynnistyksen kevennin

helpottaa käynnistämistä
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Teknologiaa, johon maailma luottaa
Uskomattoman kätevän kokoinen 2.5hp antaa mahdollisuuden nauttia veneilystä täysipainoisesti ja

tekee lyhimmästäkin venematkasta miellyttävän kokemuksen.

Suosittu kannettava perämoottorimalli on paitsi tyylikkään muotoinen myös puhdastoiminen ja

hiljainen, ja siinä on monia käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia. Moottorissa on paljon Yamahan

uraauurtavaa teknologiaa. Siitä löytyy myös mukavasti tehoa, sitä on helppoa käsitellä ja se on

ajettavuudeltaan erinomainen. 2.5hp on myös ihanteellinen apumoottori pääveneeseen.

Tämä nelitahtinen moottorimalli on todella  ksu valinta! Käyttäjäystävälliset hallintalaitteet ovat

näppärästi käden ulottuvilla. Polttoainesäiliö on läpikuultava ja kantokahva mukavan kokoinen ja

tuntuinen. Moottori voidaan varastoida useassa eri asennossa.
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Uusi ulkoasu – ja
tehokkaampaa palamista

2.5hp-moottorin uuden tyylikkään

pyöreänmallisen moottorikopan alla on

monenlaista uutta tekniikkaa

tehostamassa moottorin toimintaa

entisestään. Moottorikopan muotoilu

mahdollistaa moottorin säilyttämisen

kolmessa eri asennossa (moottori voidaan

laskea kumman tahansa sivun tai etuosan

varaan). Entistä paremman

palamistehokkuuden ansiosta moottori on

yhä hiljaisempi, taloudellisempi ja

vähäpäästöisempi.

Kätevä ja käyttäjäystävällinen
vaihdevipu ja kaasunhallinta

Tämänkokoisia vaihdevipuja näkee yleensä

vain suuremmissa moottoreissa, mutta

siitä on iloa myös 2.5hp-mallin käyttäjälle,

joka voi vaivatta kytkeä

eteenpäinajovaihteen päälle (tai vaihtaa

vapaalle moottoria lämmitettäessä tai

matalassa vedessä kuljettaessa).

Keskeisten hallintalaitteiden näppärän

sijoittelun ja kätevän 360 asteen

ohjauksen ansiosta 2.5hp-perämoottorin

hallittavuus on erinomaisella tasolla.

360 asteen ohjaus mahdollistaa
nopeat suunnanmuutokset

Kun viet 2.5hp-moottorin vesille, havaitset

pian miten upean ketterä se on. Täysi 360

asteen ohjaus parantaa ohjattavuutta ja

helpottaa pääsyä ahtaisiin paikkoihin – ja

myös niistä pois. Sen avulla voit milloin vain

ajaa täydellä teholla taaksepäin vaihdetta

vaihtamatta. Lisäksi moottorin takaosaan

sijoitettu entistä suurempi kantokahva on

kätevänä apuna ohjattaessa venettä

taaksepäin.

Sisäänrakennettu läpikuultava
polttoainesäiliö

Vesille lähtiessä on hyvä tietää, että

veneessä riittää tilaa kaikelle

tarvittavalle. 2.5hp on varustettu

sisäänrakennetulla polttoainesäiliöllä.

Koska ulkoista säiliötä ei siis tarvita,

veneeseen jää enemmän tilaa. Uudistettu

polttoainesäiliö on lisäksi läpikuultava.

Niinpä polttoaineen määrä on helppo

todeta milloin tahansa.

Tukeva ohjausvarsi, jossa
kierrettävä kaasukahva

Uutta 2.5hp-moottoria on vaivatonta

hallita kääntämällä tukevaa ohjausvartta

ja kiertämällä mukavan kokoista

kaasukahvaa ohjausvarren päässä. Myös

sivulla olevaa vaihdevipua on kätevä

käyttää. Ratkaisun käsiteltävyys ja

ajettavuus ovat huippuluokkaa.

Turvakytkin ja kaasuvaijeri on integroitu

kiinteästi moottoriin.

Ohjauskitkan säätö käy kätevästi

Ohjauskitkan ja kaasukahvan liikkeen

näppärien säätöjen ja muiden

käyttäjäystävällisten

hallintaominaisuuksien ansiosta 2.5hp-

moottoria on uskomattoman kätevää

hallita. Ohjauskitkaa ja kaasukahvan

liikettä voi säätää ajon aikana vaivatta.

Tämä tuo vakautta ja hallittavuutta myös

suurella nopeudella ajoon.
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Moottori

Moottorin tyyppi 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus 72 cm³
Sylinterien lkm / asettelu 1, OHV
Sylinterin mitat 54.0 mm x 31.5 mm
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla 1.8 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue 5,250 - 5,750 rpm
Voitelujärjestelmä Roiskevoitelu
Imujärjestelmä 1 kaas.
Ignition / advance system TCI
Käynnistysjärjestelmä Käsikäynnistys
Välityssuhde 2.08 (2713)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus S433L:560mm
Paino potkurin kanssa F2.5BMHS: 17.0kg,F2.5BMHL: 18.0kg
Polttoainesäiliön tilavuus 0.9litres(Built-in fuel tank)
Öljykaukalon tilavuus 0.35litres

Lisäominaisuudet

Hallinta Kaasukahva
Trimmaus ja kippaus -tapa Käsikäynnistys
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori -
Propeller Included

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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