Sähköperämoottorit 2020

VIHREÄMPÄÄ
VENEILYÄ
TEHOISTA
TINKIMÄTTÄ
Yamaha-sähköperämoottorilla voit nauttia pienveneilystä modernilla,
hiljaisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.
Helppokäyttöisten Yamaha-sähköperämoottorien mallistosta löytyy sopivia
vaihtoehtoja niin sisävesi- kuin meriveneilyyn. Yamaha-sähköperämoottoreissa
on monia pienveneilyn kannalta ihanteellisia ominaisuuksia. Ne eivät tuota
pakokaasupäästöjä ja ovat ajossa erittäin hiljaisia.

TEHOKAS JA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Makean veden moottorit

Merivesimoottorit

Yamaha-sähköperämoottorit ovat
helppokäyttöisiä, kestäviä ja toimintavarmoja.
Ne reagoivat nopeasti ohjaukseen ja tuottavat
kokoonsa nähden paljon tehoa.

Yamaha MS-sähköperämoottorit on suunniteltu
ja valmistettu sietämään suolaista merivettä.
Innovatiivinen suunnittelu ja nykyaikainen teknologia
takaavat suorituskyvyn ja tehokkaan korroosioeston.

M12 / M18
Yamaha-sähkömoottorit ovat käteviä ja ympäristöystävällisiä pienen
veneen voimanlähteitä. Kokoisekseen ne myös yllättävän tehokkaita.
Hiljaisen ja kompaktin 12 V sähköperämoottorin säädettävä jalusta
varmistaa helpon kiinnityksen veneen peräpeiliin. Käytännössä riittää
kun menet veneelle, kiinnität moottorin, kytket virran ja lähdet
vesille. Yamaha-sähköperämoottorien ergonomisen ja käyttömukavan
ohjauskahvan ansiosta ne ovat erittäin helppoja ohjata.

M12 / M18

Vankkarakenteisten kestomagneettimoottorien, korroosiota estävien
lujien koteloiden ja pinnoitusten sekä vahvan, korroosiovapaan
komposiittiakselin ansiosta ne ovat kaikin puolin kestäviä ja
toimintavarmoja tavanomaisessa käytössä. Yamahan erikoispotkuri
maksimoi työntövoiman sekä leikkaa tehokkaasti levän ja muun
kasvillisuuden läpi.

Vahva ja elastinen
komposiittiakseli
Yamaha-sähköperämoottoreiden
komposiittiakselit ovat erittäin kestäviä,
vahvoja ja käytännössä särkymättömiä.
Ne myötäävät iskusta ja palaavat sitten
alkuasentoonsa. Komposiittiakseli ei
murru eikä ruostu.

Hiljaista voimaa

Yamahan erikoispotkuri

Tehokas ja kompakti voimanlähde

Erikoissuuret käämitykset ja
kommutaattorit eivät lämpene, joten
moottori käy viileänä ja akun virta riittää
pidempään. Lisäksi moottorin tehokas
laakerointi pienentää kitkaa ja vähentää
näin esimerkiksi kaloja karkottavaa
käyntiääntä.

Takaa sujuvan kulun tiheänkin levästön,
roskien tai vesikasvillisuuden läpi.

Tehokkaiden ja kompaktien M12- ja
M18-sähköperämoottorien iskuja
sietävä, vahva komposiittiakseli,
vankkarakenteinen 12 V
kestomagneettimoottori, levää ja roskaa
hylkivä Power-potkuri ja lujatekoinen
kotelointi varmistavat pitkäikäisen ja
luotettavan toimintavarmuuden.

M20 / M26 / M32

M20 / M26 / M32

Yamaha-sähköperämoottorit ovat monipuolisia, tehokkaita
ja hiljaisia voimanlähteitä pieneen veneeseen. Moottori
on helppo kiinnittää paikalleen ja ajosyvyys säätyy
peukaloliikkeellä. Moottorin nosto ja kääntö säilytysasentoon
hoituu sekin yhdellä kädenliikkeellä.

Nosto yhdellä kädellä
Moottori on helppo nostaa veneeseen
yksinkertaisesti vetämällä ja ajoasento
on helppo lukita johonkin kymmenestä
vaihtoehdosta peukalotoimisella
lukituspainikkeella.

Moottorin pikalukitteinen
syvyyden säätö
Syvyyden säätö on helppoa ja
pikalukituksen ansiosta M20-M26-M32
-moottorit lukittuvat tiukasti paikalleen.

Monipuolinen ohjauskahva
Moottorin ohjauskahvan monipuolinen
säädettävyys varmistaa hyvän
ajoergonomian. Ohjauskahvaa voi
kallistaa 45 astetta ja sen pituutta säätää
15 cm, joten se mukautuu helposti eri
tilanteisiin. Ohjauskahvan ergonomisesti
muotoiltu kädensija takaa puolestaan
pitävän otteen.

Monipuolisesti säädettävä
ohjausvastus
Moottorin kiinnityslaitteiden yläpuolella
on innovatiivinen ohjausvastuksen
säätömekanismi. Kun sitä löysää, ohjaus
kevenee ja kiristys lisää ohjausvastusta.
Kun kiristys on ääriasennossa, pysyy
moottori jämäkästi paikallaan. Tämä
helpottaa esimerkiksi varastointia.

MX18

MX18

Yamahan sähköperämoottorit ovat ympäristöystävällisiä
ja erinomainen ratkaisu rentoon pienveneilyyn. Digital
Maximizer™ -järjestelmän ansiosta MX18-moottoria voi
käyttää jopa viisi kertaa tavanomaista pidempään yhdellä
latauksella.

Varren lukituskiinnike

Teleskooppiohjausvarsi

Digital Maximizer™

Vankkarakenteisessa kiinnikkeessä on
10-asentoinen pikalukitus. Kiinnikkeen
erikoisvahva komposiittimateriaali kestää
taipumista ja vääntymistä sekä auringon
ja sään vaikutusta.

Innovatiivisella, 15 cm pidennettävällä
teleskooppiohjausvarrella moottorin
käsittely on sujuvaa.

Digital Maximizer™ -järjestelmällä
varustettujen Yamahasähköperämoottorien toimintaaika yhdellä latauksella on jopa
viisinkertainen verrattuna perinteisiin
sähköperämoottoreihin. Esimerkiksi
uistelussa veneen nopeuden voi valita
täsmällisen tarkasti ja moottori kuluttaa
vain tarvittavan määrän virtaa. Tämä
säästää akkua, joten yksi lataus kestää
jopa koko päivän.

Akun lataustason tarkistus
painonapista
Moottorin päällä olevaa painiketta
painamalla saa välittömästi tiedon akun
jäljellä olevasta varauksesta.

MS20 - Merivesimoottorit
Merivesi ei sääli moottoria, joten sen rakenteen on vastattava
suolaisen veden haasteisiin. Moottoria suojaa tehokas
korroosiosuojaus ja Digital Maximizer -järjestelmä parantaa
akun kestoa.

MS20

Ohjattavuudeltaan MS20 on keveä ja tarkka ja tuottaa 20,4 kg
staattisen työntövoiman.

TGIC Polyester
powder coat paint
99 % pure
aluminum coating
Grit-blasted
steel surface

Varren lukituskiinnike

Täysin koteloitu elektroniikka

Digital Maximizer™

Tehokas korroosionesto

Vankkarakenteisessa kiinnikkeessä on
10-asentoinen pikalukitus. Kiinnikkeen
erikoisvahva komposiittimateriaali
kestää taipumista, vääntymistä ja
ultraviolettivalon vaikutusta.

MS-sarjan sähkömoottoreiden
ohjauskortit ja piirilevyt on suojattu
tehokkaasti merikäyttöön soveltuvalla
uretaanilla. Lisäksi sähköliitännät on
tiivistetty vedenpitävällä kutisteletkulla,
joten vesi ei missään tilanteessa pääse
sähkölaitteisiin tai johtoliitoksiin.

Digital Maximizer™ -järjestelmällä
varustettujen Yamahasähköperämoottorien toimintaaika yhdellä latauksella on jopa
viisinkertainen verrattuna perinteisiin
sähköperämoottoreihin. Esimerkiksi
uistelussa veneen nopeuden voi valita
täsmällisen tarkasti ja moottori kuluttaa
vain tarvittavan määrän virtaa. Tämä
säästää akkua, joten yksi lataus kestää
jopa koko päivän.

Tehokas korroosionesto: MSsarjan moottoreiden alakotelot
hiekkapuhalletaan ja päällystetään
korroosion estämiseksi alumiinilla
Korroosiosuoja on viimeistelty vahvalla
pulverimaalikerroksella.

Tekniset tiedot
Makean veden moottorit

Merivesimoottorit

M12

M18

M20

M26

M32

MX18

MS20

Kiinnitys

Varren lukitus

Varren lukitus

Nosto yhdellä
kädellä

Nosto yhdellä
kädellä

Nosto yhdellä
kädellä

Varren lukitus

Varren lukituskiinnike

Ohjaus

Teleskooppiohjausvarsi

Teleskooppiohjausvarsi

Kallistettava ja
pidennettävä
ohjauskahva

Kallistettava ja
pidennettävä
ohjauskahva

Kallistettava ja
pidennettävä
ohjauskahva

Teleskooppiohjausvarsi

Teleskooppiohjausvarsi

13,6

18,2

20,4

25

31,8

18,2

20,4

12

12

12

12

24

12

12

5 eteen, 3 taakse

5 eteen, 3 taakse

5 eteen, 3 taakse

Portaaton

Portaaton

Portaaton

Portaaton

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

762 mm

914 mm

914 mm

914 mm

1 067 mm

914 mm

914 mm

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

30

42

42

50

42

42

42

Työntövoima enint. (kg)

Jännite

Vaihteet (eteen/taakse)

Digital Maximizer

Akselin pituus

Akkumittari

Virrankulutus enint. (A)

Osa tässä esitellyistä ominaisuuksista eivät välttämättä koske kaikkia moottoreita. Tarkemmat lisätiedot paikalliselta Yamaha-jälleenmyyjältä.

www.yamaha-motor.fi

Seuraa meitä:

Yamaha Motor Europe N.V
Suomen sivuliike
Niittyrinne 4
02270 Espoo

Jälleenmyyjä

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 pelastusliiviä
tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia turvavarusteita.
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