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VAPAUS
Veneilyä rakastavat ihmiset ympäri maailman 
valitsevat tehokkaan, hiljaisen ja luotettavan 
Yamahan saadakseen eniten iloa irti 
jokaisesta vesillä vietetystä hetkestä.

Miksi? Koska mikään muu 
perämoottorimerkki ei ole ansainnut 
samaa luottamusta. Eikä niillä ole 

vastaavaa kokemusta tai Yamahan kaikkiin 
veneilytarpeisiin viritettyä suorituskykyä.

Yamaha on ihmisille, jotka rakastavat olla 
vesillä. Ystäville ja perheille, jotka haluavat 
viettää aikaa yhdessä. Vesiurheilijoille, jotka 
etsivät haasteita. 

Suhteita veneilyyn on monia, mutta kaikki 
luottavat Yamahaan kumppanina, joka 
tarjoaa luokkansa parasta suorituskykyä ja 
ylittämätöntä luotettavuutta.
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Yamaha erottuu 
edukseen

Teknistä innovaatiota
Yamaha on omistautunut tekniseen 
innovointiin. Suunnittelutyömme hedelmistä 
moni on laatuaan ensimmäinen maailmassa, 
kuten uudenlaiset moottorirakenteet ja imu- 
ja pakojärjestelmät. Yamahalta ovat lähtöisin 
myös maailman ensimmäiset puhdas- ja 
varmatoimiset nelitahtiperämoottorit.

Luotettavaa ja 
käytännöllistä tekniikkaa
 
Helppo käynnistäminen, tasainen käynti ja 
äärimmäinen luotettavuus ovat Yamaha-
perämoottoreiden tärkeimpiä ominaisuuksia. 
Yamahan perämoottorimallit ovat täynnä 
viimeisintä tekniikkaa ja käytännöllisiä 
ratkaisuja. Ne tekevät veneilystä 
mahdollisimman helppoa ja hauskaa.
 

Valinnanvaraa tehosta 
tinkimättä
Yamaha-perämoottorit ovat puhdastoimisia ja 
hiljaisia tehosta tai suorituskyvystä tinkimättä. 
Yamaha tarjoaa paljon valinnanvaraa kan-
nettavasta F2.5-mallista mahtavan väkevään 
F425-malliin.
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6YC-täysvärinäyttö

 
4.3” ohutkalvotekniikalla valmistetun näytön 
kirkkautta voi säätää ja se näkyy hyvin myös 
kirkkaassa päivänvalossa. Helppokäyttöinen 
mittari käy sekä mekaanisella että sähköisellä 
kaukohallinnalla varustettuihin moottoreihin. Se 
on myös muokattavissa käyttäjän mieltymysten 
mukaisiksi.

6Y8-mittarit

 
Kuljettaja saa digitaalisesti kattavaa tietoa 
moottorin toiminnasta ja suorituskyvystä. 
Ohjelmoitavat näytöt ovat selkeitä, 
informatiivisia ja helppolukuisia.

Elektroninen polttoaineen 
suihkutus

Kaikissa vähintään 20 hevosvoiman Yamaha- 
malleissa on elektroninen polttoaineen suihkutus 
(EFI). Teknisesti edistyksellinen järjestelmä syöt-
tää juuri oikean määrän polttoainetta tarkalla 
ajoituksella palamistehokkuuden optimoimiseksi. 
Ratkaisu takaa optimaalisen suorituskyvyn, hel-
pon käynnistyksen ja taloudellisuuden.

Drive-by-wire 

Suurten moottorimalliemme elektroninen 
kaasu- ja vaihdehallinta (drive-by-wire) takaa 
kaasun ja vaihteiden täydellisen hallinnan. Lisäksi 
useamman moottorin sovelluksissa sen avulla 
käynnistetään ja sammutetaan kaikki moottorit 
yhdellä kosketuksella ja synkronoidaan niiden 
toiminta automaattisesti.

Käynnistys ja sammutus yhdellä 
painikkeella

Useamman moottorin sovelluksissa kaikki 
moottorit käynnistetään ja sammutetaan 
kätevästi yhtä painiketta painamalla. 
Ratkaisu on saatavana elektronisella kaasu- ja 
vaihdehallinnalla varustettuihin kahden tai 
kolmen moottorin sovelluksiin.

Uusi CL7-monitoiminäyttö

 
Voit nyt valvoa jopa neljän perämoottorin toimintaa 
ja useita kriittisiä venejärjestelmiä vain yhdellä 
mittarilla.

CL7 6YC

6Y8
Muuttuva nokka-akselin ajoitus
 

Tarpeen mukaan säätyvä nokka-akselin ajoitus 
parantaa sekä ala- että keskialueen vääntöä 
merkittävästi.
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Matalan veden asento
 

Haluatko ajella matalikkoa pitkin tai lipua varovasti 
rantaan? Matalan veden asennon avulla ohjaat 
venettä matalassa vedessä turvallisesti ja varmasti, 
pienemmällä potkurivaurion tai pohjakosketuksen 
riskillä.

Dual Thrust -potkurit
 

Halkaisijaltaan suuri ja lapakulmaltaan pieni potkuri 
on suunniteltu maksimoimaan työntövoiman 
eteenpäin ajossa. Lisäksi se ohjaa pakokaasujen 
virtausta uudelleen peruutettaessa ja parantaa 
siten varsinkin raskaiden veneiden ohjattavuutta ja 
työntövoimaa.

Kahden akun latausjärjestelmä
 

Tämän ominaisuuden ansiosta virta ei lopu kesken 
hankalalla hetkellä. Järjestelmä on saatavilla 
valinnaisena F150-malliin ja sitä tehokkaampiin 
moottoreihin. Järjestelmä lataa kahta akkua 
samaan aikaan, joten moottorin käynnistämiseen 
riittää virtaa senkin jälkeen, kun moottoria on 
käytetty pitkään matalilla kierroksilla.

Kaukohallittava
Y-COP-ajonesto

Yamahan Y-COP-ajonesto estää moottorin luvatto-
man käytön. Järjestelmää hallitaan autojen maa-
ilmasta tutulla painiketoimisella kaukosäätimellä. 
Yamaha-moottoreissa F25-mallista alkaen. Erillinen 
lisävaruste. 

Uistelunopeuden säätö
 

Kaikkien elektronisesti ohjatulla polttoaineen 
ruiskutuksella (EFI) varustettujen Yamaha-mallien 
ominaisuus tuo uisteluun rentoutta helpottamalla 
alhaisilla kierrosluvuilla ajon hallintaa. Monitoimi-
mittarin tai painokytkimen painikkeella moottorin 
käyntinopeutta säädetään portaittain, säätövälinä 
50 kierrosta minuutissa.

Monitoiminen ohjauskahva
 

Monitoimisessa ohjauskahvassa kaikki on 
kätevästi käden ulottuvilla: kaasukahva, kaasun 
kitkansäätö, vaihdevipu, sähköhydraulisen 
trimmauksen ja kippauksen hallinta, LED-hälytys 
sekä virtalukko ja hätäpysäytyskytkin. Saatavilla 
lisävarusteena F25-mallista alkaen aina F115-
malliin saakka.

Moottorin etupuolinen vaihdevipu
 

Tällä ominaisuudella varustetuissa malleissa 
vaihdevipu on sijoitettu näppärästi moottorin 
etupuolelle, jossa sitä on kätevää käyttää.

Kippauksen rajoitinjärjestelmä
 

Ominaisuus estää moottorin kippauksen liian 
pitkälle ja suojelee näin moottorikoppaa vaurioilta. 
(Lisävaruste)

Yamaha erottuu 
edukseen
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SDS-järjestelmä – käyttäjän ja 
vaihteiston ystävä  

Yamahan ainutlaatuinen SDS-järjestelmä eliminoi 
vaihteen kytkemisen aiheuttaman kolahduksen. 
Erikoismuotoillun potkurin aluslevyn ja kumi-
vaimentimen yhdistelmä vähentää sekä ääntä 
että värinää. Järjestelmä tekee vaihteensiirrosta 
jouheampaa ja tarjoaa hiljaisempaa ajonautintoa. 
Vakiona F150 ja sitä tehokkaammissa moottoreissa.

Huuhtelujärjestelmä (makea vesi)
 

Huuhtelujärjestelmää voidaan käyttää 
käynnistämättä moottoria. Kytke vain vesiletku 
moottorin etupuolen liittimeen ja huuhtele suola 
ja lika vesikanavista. Näin suojaat moottoria 
korroosiolta ja pidennät sen käyttöikää. F8-mallista 
alkaen.

PrimeStart™
 

Perämoottorin kylmäkäynnistys sujuu yhtä 
helposti kuin autonkin - avainta kääntämällä. 
Yamahan ainutlaatuinen PrimeStart™-
automaattirikastin tulee vakiovarusteena 
kaikissa yli 15 hv:n malleissa. Perinteistä 
rikastinta ei tarvita.
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Helm Master on täysin 
integroitu veneenhallinta-
järjestelmä

Helm Master on uudenlainen veneen ohjaus-
ratkaisu usean moottorin sovelluksissa. Siihen 
kuuluvat muun muassa edistyksellinen joystick 
sekä täysin uusi kaukohallinta monine uusine 
kätevine ominaisuuksineen. Helm Master tuo 
yhteen kaikki veneen hallinnan osa-alueet 
kaasun hallinnasta ja vaihteiden vaihtamisesta 
ohjaukseen ja varkaudenestoon. Todella help-
pokäyttöisen ratkaisun avulla veneen hallinta 
käy rennosti kuin luonnostaan – tarkkojen 
ohjausliikkeiden tekemistä ja laituriin ajamista 
suorastaan odottaa innolla. 

* Helm Master on saatavilla monikone-
asennuksiin F200G, F225F-F300B ja XTO-
malleihin.
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Joystick ja paljon muuta! 
•  Satamatoiminnoissa usean moottorin hallinta yhdellä joystickillä 
•  Automaattinen trimmaustoiminto 
•  Nopeudenhallinta kosketuspainikkeella 
•  Nopeuden mukaan säätyvä ohjausvaste

Valinnanvaraa sinulle
Pienemmissä Yamaha-malleissa on mukana kaikki tarvittava 
mutkattomaan käyttöön. Isompien moottoreiden käyttäjät 
taas voivat valita juuri itselleen sopivat kaukohallintalaitteet, 
mittarit, potkurit ja lisävarusteet.

Yamaha-jälleenmyyjäsi auttaa mielellään sinua valitsemaan 
veneeseesi parhaiten sopivan varustelun.

Helm Masterissa yhdistyvät veneen hallinnan kaikki 
osa-alueet
•   Joystickillä ohjaaminen 
•  Avaimeton elektroninen käynnistys (RFID-toiminen kaukosäädin) 
•  Varkaudenestojärjestelmä  
•  Selkeä 5” tuuman monivärinäyttö

Tuotteen käytettävyydelle ja saatavuudelle on joitakin 
rajoituksia. Tuotetta on saatavana tiettyihin kahden ja kolmen 
Yamaha-perämoottorin sovelluksiin vain valtuutettujen Yamaha-
jälleenmyyjien edustamissa venepaketeissa, joita valmistavat 
valtuutetut venemerkit yhteistyössä Yamahan kanssa.

Tyylikästä hallintaa
Yamahan hallintajärjestelmät on suunniteltu toimiviksi, 
tehokkaiksi ja tyylikkäiksi ja myös miellyttäviksi käyttää. 
Mainiona esimerkkinä tästä on kätevä virtalukkopaneeli, 
jolla voidaan käynnistää ja sammuttaa kolme Yamahan 
elektronisella kaasu- ja vaihdehallinnalla (drive-by-
wire) varustettua moottoria samanaikaisesti ja todella 
vaivattomasti.

Potkurivalinnalla suorituskykyä
Jokaiseen perämoottoriin tarvitaan täydellinen potkuri. 
Potkurin on oltava sopiva ajettavaan veneeseen ja vastattava 
käyttötarkoitusta mahdollisimman tarkasti. 

Yamahalla on tarjolla laaja valikoima potkureita, jotka on 
suunniteltu nimenomaan Yamaha-perämoottorisi ja veneesi 
yhdistelmän suorituskyvyn optimointiin. Käänny sopivan 
potkurin valinnassa Yamaha-jälleenmyyjäsi puoleen.
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Drive-by-wire 

Käynnistys ja sammutus yhdellä painikkeella

CL7
Uusi CL7 monitoiminäyttö

6YC
6YC täysvärinäyttö • • • • • • • • •

6Y8
6Y8-mittarit • • • • • • • • •
Elektroninen polttoaineen suihkutus • • • • • • • • •
Muuttuva nokka-akselin ajoitus

Dual Thrust -potkurit • •
Kahden akun latausjärjestelmä

Kaukohallittava Y-COP-ajonesto • • • • • • • • •
Uistelunopeuden säätö • • • • • • • • •
Monitoiminen ohjauskahva • • • • • • • • •
Moottorin etupuolinen vaihdevipu • • • • • • • • •
Kippauksen rajoitinjärjestelmä • • • • • • •
PrimeStart™ • • • • • • • • •
SDS-järjestelmä • • • • • • • • •
Makeavesi-huuhtelujärjestelmä • • • • • • • • •
Matalan veden asento • • • • • • • • •

F30 F40 F50 F60 FT50 FT60 F70 F80 F100
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• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

F115 F130 F150D F150G F175A F175C F200F F200G F225 F250 F300 XF375 XF425

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Kevyt ja  
varmatoiminen
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Elektroninen polttoaineen 
monipistesuihkutusjärjestelmä (EFI)
Näissä moottorimalleissa palamisprosessia on 
optimoitu Yamahan kehittyneellä teknologialla 
kuten elektronisesti ohjatulla polttoaineen 
monipistesuihkutuksella ja huohotinkaasujen 
uudelleenkierrätyksellä. Nämä teknologiat ovat 
yhteydessä mikropiiriin, joka analysoi ja säätää 
polttoaineen ja ilman seosta optimaaliseksi 
nopeaan käynnistymiseen, erinomaiseen kaasun 
vastaavuuteen sekä puhtaaseen ja tehokkaaseen 
palamiseen.

Säädettävä uistelunopeus

Digitaalisen LAN-järjestelmän ominaisuutena on 
myös uistelunopeuden säätö. Moottorin kierros-
lukua säädetään monitoimimittarin painikkeella 
kätevästi ja nopeatoimisesti. Säätöväli on 50 kier-
rosta minuutissa ja säätöalue on jopa 600 - 1000 
kierrosta minuutissa moottorimallista riippuen. 
Sen avulla uistelu sujuu entistä rennommin ja 
jouheammin.

Digitaaliset LAN-monitoimimittarit 

F40 ja F30 ovat yhteensopivia Yamahan digitaa-
listen väylämittareiden kanssa. Mittaritietojen 
avulla voit maksimoida moottorin suorituskyky ja 
tehokkuus. Monitoimimittarista näkyy mm. käyn-
tinopeus, tunnit, trimmikulma, moottorin lämpö, 
akun varaustila ja säädettävä uistelunopeus. Lisä-
varusteena saatavasta nopeus- ja polttoaineenhal-
lintamittarista näkyy nopeus, säiliön kapasiteetti 
ja polttoainetaloudellisuus.

Yamahan Y-COP-ajonesto 

Yamahan ajonestojärjestelmä on yksinkertainen, 
helppokäyttöinen ja tehokas. Kätevällä 
kaukosäätimellä hallitset ajonestoa vaivattomasti. 
Kun ajonesto on päällä, moottoriasi ei voida 
käyttää luvatta. Tämän tietäen voit lähteä 
veneeltäsi levollisin mielin. Y-COP on saatavilla 
lisävarusteena.

Yamahan kevyet perämoottorit on suunniteltu helpoiksi asentaa ja 
käyttää, mutta niistä löytyy myös runsaasti varmatoimista tehoa.

Yamahan elektroninen polttoaineen suihkutusjärjestelmä tarjoaa 
vaikuttavaa tehoa suurilla nopeuksilla ja todellista keskialueen vääntöä 
ja on samalla erinomaisen taloudellinen. PrimeStart™-käynnistyksen 
ansiosta moottori käynnistyy yhtä vaivattomasti kuin autokin. Kun on 
kyse Yamahasta, tiedät että se käynnistyy aina ensi yrittämällä. Laaja-
alueinen trimmi- ja kippausjärjestelmä antaa täyden hallinnan.

Lisäksi Yamahan ajonestojärjestelmä (Y-COP) tuo omistajalle 
mielenrauhaa suojaamalla moottorin autotyylisellä kaukohallittavalla 
ajonestolaitteella. 

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Maksiminautinto.
Minimipäästöt.
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Huipputasaista tehoa jalostetusta 
nelisylinterisestä – EFI-teknologialla 
varustettuna (996 cm3)
Yamaha tietää, että neljä on vahva numero niin 
tahtien kuin sylintereidenkin määrässä. Maailman 
nelitahtiteknologian edelläkävijä on jalostanut 
nelisylinteritekniikkaa yhä pidemmälle. Tämän 
työn tuloksia ovat EFI-teknologialla varustetut 
voimakkaat pitkäiskuiset F50- ja F60-moottorit. 
Ne tuottavat tasaisesti hyvää hyötytehoa ja 
pitävät samalla melun ja tärinän alhaisella tasolla. 

Säädettävä uistelunopeus

Digitaalisen LAN-järjestelmän ominaisuutena 
on myös uistelunopeuden säätö. Moottorin 
kierroslukua säädetään monitoimimittarin 
painikkeella kätevästi ja nopeatoimisesti. 
Säätöväli on 50 kierrosta minuutissa ja säätöalue 
on jopa 600 - 1000 kierrosta minuutissa 
moottorimallista riippuen. Sen avulla uistelu 
sujuu entistä rennommin ja jouheammin.

Digitaaliset LAN-monitoimimittarit 

F50 ja F60 ovat yhteensopivia Yamahan digitaa-
listen väylämittareiden kanssa. Mittaritietojen 
avulla voit maksimoida moottorin suorituskyvyn 
ja tehokkuuden. Monitoimimittarista näkyy mm. 
käyntinopeus, tunnit, trimmikulma, moottorin 
lämpö, akun varaustila ja säädettävä uisteluno-
peus. Lisävarusteena saatavasta nopeus- ja polt-
toaineenhallintamittarista näkyy nopeus, säiliön 
kapasiteetti ja polttoaineen kulutus.

Yamahan Y-COP-ajonesto

Yamahan ajonestojärjestelmä on yksinkertainen, 
helppokäyttöinen ja tehokas. Kätevällä 
kaukosäätimellä hallitset ajonestoa vaivattomasti. 
Kun ajonesto on päällä, moottoriasi ei voida 
käyttää luvatta. Tämän tietäen voit lähteä 
veneeltäsi levollisin mielin. Y-COP on saatavilla 
lisävarusteena.

Nämä perämoottorit sopivat loistavasti vaikkapa vesihiihtoon tai 
vesilautailuun paitsi kätevän kokonsa myös puhtaan ja taloudellisen 
toimintansa puolesta. Niinpä ympäristötietoinenkin veneilijä voi käyttää 
niitä hyvillä mielin.

Yamahan elektroninen polttoaineensuihkutusjärjestelmä (EFI) varmistaa 
puhtaamman käynnin ja pienen kulutuksen. Se tarjoaa lisäksi vaikuttavaa 
tehoa, vauhdikasta menoa ja vahvaa vääntöä keskialueella.

F60 ja F50 sisältävät myös joukon ainutlaatuisia Yamaha-
ominaisuuksia, jotka on suunniteltu tekemään veneilystä vaivatonta, 
mukavaa ja nautittavaa. Laaja-alueinen sähköhydraulinen trimmi- ja 
kippausjärjestelmä antaa täyden hallinnan, ja PrimeStart™-käynnistys 
tekee veneen käynnistämisestä yhtä vaivatonta kuin autonkin.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Valjasta työjuhdat 
käyttöösi

19-123_YAM_33_Outboards F30_425-FI_FI.indd   16 15.1.2020   15.38.35



6YC

6Y8

 F
T

50
 /

 F
T

6
0

 FT50 / FT60

Erikoisvälityksillä suurta työntövoimaa 

FT-moottorit on suunniteltu tuottamaan 
enemmän työntövoimaa ja vääntöä kuin 
perinteiset perämoottorit, ja niiden erityiset 
välityssuhteet ehkäisevät kavitaatiota 
ja potkurin luistoa. Näiden ja muidenkin 
erityisominaisuuksiensa ansiosta FT-moottorit 
ovat täydellisiä voimanlähteitä veneisiin, joissa 
kuormankantokyky on suurta ajonopeutta 
tärkeämpää.

Digitaaliset LAN-monitoimimittarit 

FT50 ja FT60 ovat yhteensopivia Yamahan digitaa-
listen väylämittareiden kanssa. Mittareiden avulla 
saat tarkkaa tietoa moottorin suorituskyvystä 
ja tehokkuudesta. Monitoimimittarista näkyy 
käyntinopeus, tunnit, trimmikulma, öljynpaine, 
varoitusvalot ja säädettävä uistelunopeus. Lisäva-
rusteena saatavasta nopeus- ja polttoaineenhal-
lintamittarista näkyy nopeus, säiliön kapasiteetti 
ja polttoaineen kulutus.

Yamahan Y-COP-ajonesto (FT60 ja FT50)

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. Y-COP on saatavilla 
lisävarusteena.

Dual-Thrust-potkureilla maksimitehoa 
sekä eteen-että taaksepäin
FT-malleihin asennettujen erikoispotkureiden 
halkaisija on normaalia suurempi ja lapakulma pie-
ni. Potkurin muotoilulla pyritään maksimoimaan 
työntövoima eteenpäin ajettaessa – ja pakokaasu-
jen uudelleenohjauksella myös peruutettaessa. 
Tällä parannetaan ohjattavuutta, mistä on hyötyä 
etenkin raskaan veneen käsittelyssä.

Kun haluat tehoa ja käsiteltävyyttä, FT-mallit ovat täydellinen vastaus. 
Nämä työntö- ja vääntövoimaiset moottorit ovat ihanteellisia voimanlähteitä 
purje-, kalastus- ja työveneisiin. FT-mallien suorituskyky on viety aivan 
uudelle tasolle, mutta silti ne käyvät hiljaisesti ja värinättömästi ja ovat 
polttoainekulutukseltaan erinomaisia.

FT-malleissa käytetään Yamahan patentoitua Dual-Thrust-potkuria antamaan 
täysi työntövoima eteen ja taakse - mikä tekee ohjaamisesta vaivatonta.

TCI-mikropiirisytytys tarjoaa helpon ja luotettavan käynnistyksen kaikissa 
oloissa, ja tehokas vaihtovirtageneraattori antaa käynnistysvirtaa, vaikka 
moottoria olisi käytetty pitkään alhaisilla kierroksilla. FT-sarjan mallit ovat 
tehokkaita työhevosia, jotka eivät jätä sinua pulaan.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Tehokas  
kumppani työhön ja 

vapaa-aikaan
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996 cm3, 16-venttiilinen, SOHC, 
nelisylinterinen rivi, EFI
F70-moottorin edistyksellisessä ja kevyessä 
rakenteessa moottorin tehoa ja tehokkuutta on 
maksimoitu yhdellä kannen yläpuolisella nokka-
akselilla (SOHC) ja neljällä venttiilillä kutakin 
sylinteriä kohti. Imuventtiilien suuren virtausalan 
ja mäntien ja venttiilien keveyden avulla 
saavutetaan luokan johtava litrateho.

Säädettävä uistelunopeus  

Digitaalisen LAN-järjestelmän ominaisuutena 
on myös uistelunopeuden säätö. Moottorin 
kierroslukua säädetään monitoimimittarin 
painikkeella kätevästi ja nopeatoimisesti. 
Säätöväli on 50 kierrosta minuutissa ja säätöalue 
on jopa 600 - 1000 kierrosta minuutissa 
moottorimallista riippuen. Sen avulla uistelu 
sujuu entistä rennommin ja jouheammin.

Yamahan Y-COP-ajonesto 

Yamahan ajonestojärjestelmä on yksinkertainen, 
helppokäyttöinen ja tehokas. Kätevällä 
kaukosäätimellä hallitset ajonestoa 
vaivattomasti. Kun ajonesto on päällä, 
moottoriasi ei voida käyttää luvatta. Tämän 
tietäen voit lähteä veneeltäsi levollisin mielin. 
Y-COP on saatavilla lisävarusteena.

Ei vain nopea vaan myös kestävä

Yamaha F70 -perämoottorin kiihtyvyys on 
erinomainen, mistä on osin kiittäminen 
vaihteiston alaosien hydrodynaamista 
muotoilua ja välityssuhdetta 
(2,33:1). Kestävyyttä on parannettu 
erikoiskarkaisemalla kaikki vaihteiston 
hammaspyörät (eteen ja taakse sekä 
pinionipyörä). 

F70 on monipuolinen tehopakkaus. Se sopii monentyyppisten veneiden voi-
manlähteeksi yhtä lailla vaativaan työkäyttöön kuin mukavaan huvivenei-
lyyn tai reippaaseen vesiurheiluun. F70 onkin luokkansa kevyin ja tehokkain 
nelitahtimoottori.

Puhdastoimisen, taloudellisen ja helposti käynnistyvän 16-venttiilisen 
moottorin tekniikkaan kuuluu yksi kannen yläpuolinen nokka-akseli (SOHC) 
sekä elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) ja Yamahan ainutlaatuinen 
PrimeStart™-automaattirikastus. Hallittavuutta parannetaan Yamahan 
digitaalisilla väylämittareilla.

Linjakas ja tyylikäs F70-moottori kerää ihailevia katseita niin muista 
veneistä kuin rannaltakin.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Kevyempi paino. 
Mahtavasti tehoa. 

Sähäkkää  
kiihtyvyyttä.
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F80 / F100

16-venttiilinen moottori, jossa yksi 
kannen yläpuolinen nokka-akseli (SOHC)
Moottorin rakenteessa hyödynnetään 16 
venttiiliä, yhtä kannen yläpuolista nokka-ak-
selia (SOHC) ja suurta sylinterikapasiteettia. 
Ratkaisulla pystytään optimoimaan venttiilien 
ajoitus ja sen myötä parantamaan kiihtyvyyttä ja 
suorituskykyä. Yamahan viimeisimmässä nelitah-
titeknologiassa uuteen moottorirakenteeseen 
yhdistyvät edistyksellinen imu- ja pakojärjestel-
mä sekä ainutlaatuinen polttoaineen monipiste-
suihkutus (EFI).

Uistelunopeuden helppo hallinta
 
Digitaaliseen LAN-järjestelmään kuuluvan 
monitoimimittarin kätevän painikkeen avulla 
voit muuttaa moottorin kierroslukua yhdellä 
kädenliikkeellä. Uistelunopeuden säätöväli on 
50 kierrosta minuutissa ja säätöalue 550-1000 
kierrosta minuutissa. Tällä toiminnolla moottoria 
on sujuvaa ja vaivatonta hallita uistellessa.

Digitaaliset LAN-monitoimimittarit
 
F100 on yhteensopiva Yamahan digitaalisten 
väylämittareiden kanssa. Mittaritietojen avulla 
voit maksimoida moottorin suorituskyvyn 
ja tehokkuuden. Monitoimimittarista näkyy 
käyntinopeus, tunnit, trimmikulma, öljynpaine, 
varoitusvalot ja uistelunopeuden säätö. Nopeus- 
ja polttoaineenhallintamittarista näkyy nopeus, 
säiliön kapasiteetti ja polttoainetalous.

Yksi suuri kaasuläppä
 
Innovatiivinen järjestelmä hallitsee ilman virtausta 
kaikille neljälle sylinterille. Optimoitu imusarja 
ohjaa ilmaa elektronisille ruiskusuuttimille 
hallitusti. Näin ilmansaantia voidaan 
säädellä erittäin tarkasti kaasunhallinnan ja 
palamisolosuhteiden mukaan.

F80 ja F100 lukeutuvat tämän hetken monipuolisimpiin ja käyttäjäystävälli-
simpiin perämoottoreihin. Parasta vastinetta rahoillesi. 

Yamahan uusimman nelitahtiteknologian ansiosta molemmat mallit tarjo-
avat vertaansa vailla olevan suorituskyvyn: niiden ominaisuuksin kuuluvat  
muun muassa koneen yläpuolinen nokka-akseli, joka parantaa kiihtyvyyttä, 
16 venttiiliä, edistyneet imu- ja pakojärjestelmät ja Yamahan ainutlaatuinen 
elektroninen polttoaineen monipistesuihkutus (EFI). 

Kätevät ratkaisut - kuten PrimeStart™-käynnistys, tehokas vaihtovirtage-
neraattori ja Yamahan laaja-alueinen sähköhydraulinen trimmaus ja  
kippaus - antavat varmuuden siitä, että vene on aina hallinnassasi.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Luokkansa suurin 
tehontuotto 

painokiloa kohti
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 F115 / F130

1,8-litrainen rivimoottori, jossa 
16 kookasta venttiiliä ja kaksi kannen 
yläpuolista nokka-akselia (DOHC) 
Imu- ja pakosarjan toiminnan tehokkuutta on 
parannettu merkittävästi ja myös palamisprosessin 
polttoaineen käytön tehokkuutta on optimoitu 
hyödyntämällä kussakin sylinterissä neljää 
venttiiliä (kahta imu- ja kahta pakoventtiiliä), 
joita käytetään kahdella erillisellä nokka-
akselilla. TCI-sytytysjärjestelmä varmistaa helpon 
käynnistyksen, vakaan kipinänmuodostuksen ja 
sytytystulppien pidemmän käyttöiän – lyhyesti 
sanoen luotettavan toiminnan.

Valinnainen digitaalinen väyläjärjestelmä 
tarjoaa tarkkaa tietoa selkeästi
F115- ja F130-mallit ovat yhteensopivia Yamahan 
digitaalisen väyläjärjestelmän ja tähän liitettävien 
digitaalimittareiden kanssa. Mittaritietojen 
avulla voit maksimoida moottorin suorituskyvyn 
ja tehokkuuden. Monitoimimittarista näkyy 
mm. käyntinopeus, tunnit, trimmikulma 
ja säädettävä uistelunopeus. Nopeus- ja 
polttoaineenhallintamittarista näkyy nopeus, 
säiliön kapasiteetti ja polttoaineen kulutus.

Yamahan ajonestojärjestelmä (Y-COP)  

Yamaha-perämoottorisi on arvokas ja haluttu 
laite – ikävä kyllä myös asiaankuulumattomien 
henkilöiden silmissä. Yamahan elektroninen 
ajonestojärjestelmä (Y-COP) toimii kätevästi 
autojen maailmasta tutulla kaukohallintalaitteella, 
jonka painikkeella moottori lukitaan luvattoman 
käytön estämiseksi – ja seuraavalla käyttökerralla 
vapautetaan yhtä vaivattomasti.  Y-COP on 
saatavilla lisävarusteena.

Rakenteeltaan kevyt ja kätevän kokoinen 
– oiva valinta vanhan moottorin tilalle 
 Paino on vain 173 kg (L-rikinen), minkä ansiosta se 
soveltuu oivasti hyvin monipuoliseen käyttöön ja 
on myös kiinnostava vaihtoehto vanhan moottorin 
korvaajaksi. Suorituskyvyltään tasaisen vahva ja 
nelitahtisena tehokkaan taloudellinen moottori 
puhaltaakin uutta henkeä monenlaisiin ja 
erikokoisiin vanhoihin veneisiin.

Kevyet, uuden sukupolven F115 ja F130 tekevät veneilystä rentoa ja 
tuovat veneen parhaat puolet esiin. 

1,8-litraisessa nelisylinterisessä rivimoottorissa on 16 venttiiliä ja kaksi 
kannen yläpuolista nokka-akselia (DOHC). Tähän ratkaisuun yhdistyy 
koko joukko veneilijän elämää helpottavia elektronisia ja mekaanisia 
ominaisuuksia, joista esimerkkeinä voidaan mainita yhteensopivuus 
digitaalisen väyläjärjestelmän kanssa, kaukohallittava Y-COP®-ajonesto 
sekä laaja-alainen sähköhydraulinen trimmi- ja kippausjärjestelmä, johon 
on valinnaisena saatavana kippauksen rajoitin. 

Myös tämän Yamaha-mallin kokonaisuuden viimeistelevät elektronisesti 
ohjattu polttoaineen suihkutus (EFI) sekä muut puhtaan ja tehokkaan 
palamisen teknologiat.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Sulavatoimisuutta  
ja suorituskykyä 
korkealla tasolla
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16-venttiilinen nelisylinterinen 
rivimoottori, DOHC
Tässä Yamaha-moottorissa on joka sylinterissä 
kaksi imu- ja kaksi pakoventtiiliä, joita käyttää 
kaksi erillistä kannen yläpuolista nokka-akselia. 
Tämä parantaa moottorin kaasujen vaihtoa ja 
takaa parhaan mahdollisen palamistuloksen. 
TCI-sytytysjärjestelmä varmistaa helpon 
käynnistyksen, vakaan kipinänmuodostuksen ja 
sytytystulppien pidemmän käyttöiän – lyhyesti 
sanoen luotettavan toiminnan.

Digitaaliset LAN-monitoimimittarit  
ja drive-by-wire
F150 on täysin yhteensopiva Yamahan digitaalisten 
LAN-monitoimimittareiden (6Y8/6YC/6Y9 ja 
uusi CL7) kanssa, joten saat kaikki tarvittavat 
tiedot veneen ja moottorin suorituskyvyn ja 
tehokkuuden valvontaan. F150G sisältää nyt 
äärimmäisen sujuvatoimisen elektronisen kaasu- 
 ja vaihdehallinnan (drive-by-wire).

Uistelunopeuden säätö
Uistelunopeuden säätö helpottaa ja sujuvoittaa 
alhaisilla nopeuksilla ajon hallintaa. Kierroslukua 
säädellään kytkimen avulla yhdellä kosketuksella. 
Säätöväli on 50 kierrosta minuutissa. Ominai-
suus sopii oivallisesti uisteluun ja rauhalliseen 
satama-ajoon.

Tyylikäs moottorikoppa
Linjakkaalla moottorikopalla on muitakin 
vahvuuksia kuin katseita keräävä ulkonäkö. Sen 
rakenne erottaa tuloilmasta veden tehokkaasti 
ja valuttaa sen hallitusti pois. Tuloksena 
on moottorin entistä tasaisempi toiminta, 
vähäisempi ruostuminen ja pidempi käyttöikä.

Maineikas F150 on säilyttänyt linjakkaat muotonsa ja sen ominaisuudet ovat 
edelleen huippuluokkaa. Vaihteiden kytkentää on päivitetty ja suorituskykyä 
jalostettu elektronisen kaasu- ja vaihdehallinnan (drive-by-wire) avulla 
(F150G).

Edistyneessä moottorin rakenneratkaisussa kaksi kannen yläpuolista 
nokka-akselia (DOHC) ja erikoismallinen imu- ja pakojärjestelmä optimoivat 
palamisprosessin. Lisäksi erikoismuotoiltu moottorikoppa erottaa ja  
poistaa veden tuloilmasta entistä tehokkaammin.

Moottorista löytyy myös uistelunopeuden säätö sekä laaja-alainen 
sähköhydraulinen trimmaus- ja kippausjärjestelmä. Y-COP-ajonesto on 
saatavilla lisävarusteena.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Monipuolista 
suorituskykyä
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F175  / F200

16-venttiilinen 4-sylinterinen 
rivimoottori, DOHC
Tässä Yamaha-moottorissa on joka sylinterissä 2 
imu- ja 2 pakoventtiiliä, joita käyttää kaksi erillistä 
kannen yläpuolista nokka-akselia. Tämä parantaa 
moottorin kaasujen vaihtoa ja takaa parhaan mah-
dollisen palamistuloksen. TCI-sytytysjärjestelmä 
varmistaa helpon käynnistyksen, vakaan kipinän-
muodostuksen ja sytytystulppien pidemmän käyt-
töiän – lyhyesti sanoen luotettavan toiminnan.

Yamahan ajonestojärjestelmä (Y-COP)

Yamaha-perämoottorisi on arvokas ja haluttu 
laite – ikävä kyllä myös asiaankuulumattomien 
henkilöiden silmissä. Yamahan elektroninen 
ajonestojärjestelmä (Y-COP) toimii kätevästi 
autojen maailmasta tutulla kaukohallintalaitteella, 
jonka painikkeella moottori lukitaan luvattoman 
käytön estämiseksi – ja seuraavalla käyttökerralla 
vapautetaan yhtä vaivattomasti. Y-COP on 
saatavilla lisävarusteena.

Uistelunopeuden säätö
uistelunopeuden säätö helpottaa ja sujuvoittaa 
alhaisilla nopeuksilla ajon hallintaa. Kierroslukua 
säädellään kytkimen avulla yhdellä kosketuksella. 
Säätöväli on 50 kierrosta minuutissa. Ominaisuus 
sopii oivallisesti uisteluun ja rauhalliseen satama-
ajoon. Saatavilla lisävarusteena.

Elektroninen kaasu- ja vaihdehallinta 
(drive-by-wire)
Sähköisen kaukohallinnan ansiosta käytät 
moottorin mahtavaa voimaa vain sormenpäilläsi. 
Vakiovarusteena oleva digitaalinen LAN-
järjestelmä tekee moottorin hallinnasta 
vaivatonta ja mukavaa. Sen ominaisuuksiin 
kuuluvat automaattinen moottorien synkronointi 
sekä käynnistyksen ja sammutuksen hallinta 
yhdellä kosketuksella kahden tai kolmen 
moottorin sovelluksissa. 

Haetko moottoriltasi poikkeuksellista tehoa ja kiihtyvyyttä? Siinä tapaukses-
sa näitä puhdastoimisia, hiljaisesti käyviä, tasaista tehoa tarjoavia ja elektro-
nisella polttoaineen suihkutuksella (EFI) varustettuja moottoreita on vaikea 
päihittää. Kun otetaan huomioon myös taloudellisuus, varmatoimisuus ja 
monipuolinen suorituskyky, niin täydellinen valinta on löytynyt.

Yamahan ainutlaatuinen polttoainetehokas EFI-järjestelmä, mikroprosesso-
riohjattu moottorinohjausyksikkö, säätyvä nokka-akselin ajoitus (F200-mal-
lissa), puhtaan palamisen teknologia ja äänenvaimennusjärjestelmät toi-
mivat yhdessä saumattomasti – ja edistyksellinen diagnostiikkajärjestelmä 
näyttää tietokoneliitännän kautta tarvittavat tiedot moottorin toiminnasta 
ja suorituskyvystä nopeuttaen ja helpottaen näin huoltoa.

Kaikkien elektronisesti ohjatulla polttoaineen suihkutuksella (EFI) 
varustettujen moottoreidemme tapaan myös F200, F175 ja F150 soveltuvat 
Yamahan oman LAN-järjestelmän ja siihen tarjolla olevien erilaisten 
digitaalimittarien käyttöön.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Parasta V6-tehoa 
avomerelle.
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 F225 / F250 / F300 

24-venttiilinen, 4,2 litraa, V6 60 º, DOHC, 
EFI ja VCT 
Edistyksellisessä ja kevyessä moottorissa on 
plasmapinnoitetut putkettomat sylinterit, 
kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia (DOHC) 
ja neljä venttiiliä kutakin sylinteriä kohti. 
Säädettävä nokka-akselin ajoitus (VCT) parantaa 
palamistehokkuutta koko kierroslukualueella. 
Tällä edistyksellisten teknologioiden 
yhdistelmällä päästään luokan parhaaseen 
litratehoon.

Käynnistyksen ja sammutuksen hallinta 
yhdellä kosketuksella usean moottorin 
sovelluksissa
Usealla moottorilla ajettaessa kaikki moottorit 
käynnistyvät ja sammuvat välittömästi vain yhtä 
painiketta painamalla. Tyylikästä ja käytännöllistä 
yhden kosketuksen hallintapaneelia käytetään 
samassa yhteydessä virta-avaimen kanssa.

Elektroninen kaasu- ja vaihdehallinta 
(drive-by-wire) ja uistelunopeuden säätö
Valinnaisena lisävarusteena saatavat digitaaliset 
väylämittarit auttavat hallitsemaan moottoria 
ja venettä ennennäkettömän tarkasti mutta 
myös nautittavan mukavasti – voit esimerkiksi 
synkronoida moottorien toiminnan 2 tai 3 
moottorin sovelluksissa ja säätää moottorin 
kierroslukua uisteltaessa. Kierroslukua säädellään 
monitoimimittarin painikkeella. Säätöväli on 
50 kierrosta minuutissa ja säätöalue 600–1 000 
kierrosta minuutissa. 

Uusi sylinteriteknologia – suurempi 
iskutilavuus, pienempi paino
Sylinterin seinien plasmapinnoituksella 
saavutetaan teräkseen verrattuna 60 % 
kovempi lopputulos, joka on samalla kevyempi, 
jäähtyvyydeltään parempi ja vähemmän kitkaa 
aiheuttava. Tuloksena on moottori, joka on 
iskutilavuudeltaan suurin, mutta samalla myös 
kevyin.

F225-, F250- ja F300-perämoottorit edustavat Yamahan uusimman suku-
polven venemoottoriteknologian huippua. Vaativiin avomeriympäristöihin 
suunnitellut kevyet ja kätevän kokoiset V6-moottorit ovat parhaita mahdolli-
sia voimanpesiä vesiurheilun parissa seikkaileville.

Edistyksellisen 24-venttiilisen moottorin toteutukseen kuuluu kaksi kannen 
yläpuolista nokka-akselia (DOHC), elektroninen polttoaineen suihkutus (EFI) 
sekä säädettävä nokka-akselin ajoitus (VCT). Näiden ansiosta moottori toimii 
puhtaasti ja tasaisesti, polttoainetehokkuus on huipussaan ja käynnistämi-
nen vaivatonta. Tekniikkaa ja tyyliä yhdistelevä linjakas ja kätevän kokoinen 
muotoilu puhuu puolestaan. 

Yamahan elektroninen kaasu- ja vaihdehallinta (drive-by-wire) tekee 
moottorin hallinnasta ennenkuulumattoman vaivatonta ja tarkkaa.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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XTO - äärimmäistä 
teknologiaa ja 
suorituskykyä
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XF375 / XF425

Huippuluokan tehoa, vääntövoimaa ja 
tarkkaa ohjattavuutta
Yamaha XF375- ja XF425 XTO -perämoottorit 
sekä niiden edistyksellinen, Helm Master® 
-ohjausjärjestelmä tarjoavat saumattomasti 
integroitua kokonaistehoa ja sujuvaa 
ohjattavuutta suuremman kokoluokan off shore-
veneisiin. Turvallisesti myös ääriolosuhteissa.

Äärimmäisen tehokkuuden varmistava 
suorasuihkutus
Yamaha pyrkii jatkuvasti tarjoamaan entistä 
parempia, tehokkaampia ja taloudellisempia 
tuotteita. Siksi sovellamme monia eri alojen 
uusia innovaatioita ja esittelemme ne yleensä 
myös ensimmäisenä kuluttajille. Hyvä esimerkki 
tästä on Yamaha XTO-perämoottorien 
polttoainejärjestelmä: XTO on kaikkien aikojen 
ensimmäinen polttoaineen suorasuihkutuksella 
varustettu nelitahtinen perämoottori. 
XTO-perämoottoreissa on useita muitakin 
uusia innovaatioita, kuten laiturissa tehtävä 
öljynvaihto ja työntövoimaa lisäävä kolmiosainen 
pakojärjestelmä.

Integroitu sähköohjaus on sujuva ja 
vaivaton käyttää
Tämä erittäin tehokas moottorin 
yhdysrakenteinen järjestelmä on kevyempi ja 
yksinkertaisempi kuin erillinen hydraulinen 
järjestelmä. Lisäksi se on helpompi asentaa sekä 
siistimpi huoltaa ja käyttää. Myös ruorin vaste on 
entistä nopeampi ja tarkempi. Lopputuloksena 
on roimasti helppokäyttöistä, tasaisesti säätyvää 
tehoa.

Huipputason suorituskyky vaatii kestävää 
tekniikkaa
XTO Off shore -moottorit on tehty kestämään 
ääriolosuhteita. Massiivinen kampiakseli, 
vääntövoimia sietävät, tukevat hammaspyörät, 
kovaan käyttöön mitoitettu vaihteisto ja 
läpimitaltaan suuri potkuriakseli ovat esimerkkejä 
lujista rakenteista. Lisäksi kokonaan uudenlaisen 
vaihteiston kitkakerroin on entistä reilusti 
pienempi ja jäähdytys tehokkaampi. 

 XTO on lyhenne sanoista Xtreme Thrust Output, eli “äärimmäistä 
työntövoimaa”. Se kuvaa hyvin tämän tyrmäävän tehokkaan, uuden 
sukupolven V8-moottorin voimaa, suorituskykyä ja ohjauksen tarkkuutta. 

XTO on ensimmäinen suorasuihkutusta hyödyntävä nelitahtiperämoottori 
ja ensimmäinen perämoottori, jossa on integroitu elektroninen ohjaus 
saumattomalla yhteydellä Yamahan Helm Master® -järjestelmään. 

Käänteentekevää suorituskykyä suurille veneille tarjoava XTO on aivan oma 
lukunsa perämoottorien kehityksessä. Yllä parhaimpaan. Löydä äärimmäinen 
suorituskyky.

Osa ominaisuuksista voivat olla valinnaisia tai eivät koske kaikkia tämän sarjan malleja. Kysy lisää lähimmältä Yamaha-jälleenmyyjältä.
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Tekniset tiedot

Tässä esitteessä olevat kW-tiedot perustuvat ICOMIA 28 -standardiin, ja ne on mitattu potkuriakselilta.
** lisävaruste ohjauskahvalla varustetuissa MH-malleissa, vakiona E-malleissa

F30 F40 F50 F60 FT50

Moottori

Moottorin tyyppi Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen

Sylinterin tilavuus 747 cc 747 cc 996 cc 996 cc 996 cc

Sylinterien määrä 3 rivissä, SOHC 3 rivissä, SOHC 4 rivissä, SOHC 4 rivissä, SOHC 4 rivissä, SOHC

Sylinterin mitat 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm

Teho potkuriakselilta mitattuna (kW/rpm) 22.1kW / 5,500 rpm 29.4kW / 5,500 rpm 36.8kW / 5,500 rpm 44.1kW / 5,500 rpm 36.8kW / 5,500 rpm

Kierroslukualue täyskaasulla (rpm) 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Imujärjestelmä EFI EFI EFI EFI EFI

Sytytysjärjestelmä CDI CDI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen

Välityssuhde 2.00 (26/13) 2.00 (26/13) 1.85 (24/13) 1.85 (24/13) 2.33 (28/12)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus S:414mm L:536mm S:414mm L:536mm L:527mm L:527mm L:530mm

Paino potkurin kanssa
F30BEHDL: 102.0kg, F30BETS: 94.0kg, 
F30BETL: 98.0kg

F40FEDL: 95.0kg, F40FEHDS: 97.0kg, 
F40FEHDL: 102.0kg, F40FETS: 94.0kg, 
F40FETL: 98.0kg

F50HETL: 114.0kg, F50HEDL: 107.0kg F60FETL: 114.0kg FT50JETL:125.0kg

Polttoainesäiliön tilavuus Erillinen, 25 l Erillinen, 25 l Erillinen, 25 l Erillinen, 25 l Erillinen, 25 l

Öljykaukalon tilavuus 1,7 l 1,7 l 2,1 l 2,1 l 2,1 l

Lisäominaisuudet

Kaukohallinta Ohjauskahva (EHD), Kaukosäädin (ET)
Ohjauskahva (EHD), Kaukosäädin (ET + 
ED)

Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin

Trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V - 17A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 17A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 16A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 16A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 16A

Kippauksen rajoitin - - Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Ajonestojärjestelmä YCOP Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkuri G alu G alu G alu G alu K alu

Vastakiertomalli - - - - -

Matalan veden ajoasento Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona

7" digitaalinen kosketusnäyttö CL7 - - - - -

LAN-mittari pyöreä 6Y8 tai 4" 6YC värinäyttö 6Y8 1-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 1-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 1-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 1-mittari vakiona, 6YC lisävaruste -

Uistelunopeuden säätömahdollisuus LAN-mittari tai monitoimiohjauskahva LAN-mittari tai monitoimiohjauskahva LAN-mittari tai monitoimiohjauskahva LAN-mittari tai monitoimiohjauskahva LAN-mittari tai monitoimiohjauskahva

Kaksoisakun latausjärjestelmä - - - - -

Potkurin kolahduksen vaimennus (SDS) - - - - Lisävaruste
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Moottori

Moottorin tyyppi Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen

Sylinterin tilavuus 996 cc 996 cc 1 832 cc 1 832 cc 1 832 cc 1 832 cc

Sylinterien määrä 4 rivissä, SOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, SOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, SOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, SOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC

Sylinterin mitat 65.0 mm x 75.0 mm 65.0 mm x 75.0 mm 81.0 mm x 88.9 mm 81.0 mm x 88.9 mm 81.0 mm x 88.9 mm 81.0 mm x 88.9 mm

Teho potkuriakselilta mitattuna (kW/rpm) 44.1kW / 5,500 rpm 51.5kW / 5,800 rpm 58.8kW / 5,500 rpm 73.5kW / 5,500 rpm 84.6kW / 5,800 rpm 95.6kW / 6,300 rpm

Kierroslukualue täyskaasulla (rpm) 5,000 - 6,000 rpm 5,300 - 6,300 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,300 - 6,300 rpm 5,300 - 6,300 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Imujärjestelmä EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Sytytysjärjestelmä CDI TCI TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen

Välityssuhde 2.33 (28/12) 2.33 (28/12) 2.15 (28/13) 2.15 (28/11) 2.15 (28/13) 2.15 (28/13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus L:530mm X:644mm L:534mm X:648mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm

Paino potkurin kanssa
FT60GETL: 125.0kg, FT60GETX: 
127.0kg

F70AETL: 119.0kg, F70AETX: 
121.0kg

F80DETL: 162.0kg, F80DETX; 
166.0kg

F100FETL: 162.0kg, F100FETX; 
166.0kg

F115BETL: 173.0kg, F115BETX: 
177.0kg, FL115BETX: 177.0kg

F130AETL: 174.0kg, F130AETX: 
178.0kg

Polttoainesäiliön tilavuus Erillinen, 25 l Erillinen, 25 l - - - -

Öljykaukalon tilavuus 2,1 l 2,1 l 3,2 l 3,2 l 3,2 l 3,2 l

Lisäominaisuudet

Kaukohallinta Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin Kaukosäädin

Trimmaus ja kippaus
Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V - 16A
12V - 15A  jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 35A  jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 35A  jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 35A  jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 35A  jännitteensäädin/
tasasuunnin

Kippauksen rajoitin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Ajonestojärjestelmä YCOP Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkuri K alu K alu K alu K alu K teräs K teräs

Vastakiertomalli - - - - Saatavilla (ETX) -

Matalan veden ajoasento Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona

7" digitaalinen kosketusnäyttö CL7 - - - - - -

LAN-mittari pyöreä 6Y8 tai 4" 6YC värinäyttö -
6Y8 1-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

Uistelunopeuden säätömahdollisuus
LAN-mittari tai monitoimi-
ohjauskahva

LAN-mittari tai monitoimi-
ohjauskahva

LAN-mittari tai monitoimi-
ohjauskahva

LAN-mittari tai monitoimi-
ohjauskahva

LAN-mittari tai monitoimi-
ohjauskahva

LAN-mittari

Kaksoisakun latausjärjestelmä - - - - - -

Potkurin kolahduksen vaimennus (SDS) Lisävaruste Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen Valinnainen

FT60 F70 F80 F100 F115 F130
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Tekniset tiedot

F150D F150G F175A F175C F200F

Moottori

Moottorin tyyppi Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen

Sylinterin tilavuus 2 670 cc 2 785 cc 2 785cc 2 785cc 2 785cc

Sylinterien määrä 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC VCT

Sylinterin mitat 94.0 mm x 96.2 mm 96.0 mm x 96.2 mm 96.0 mm x 96.2 mm 96.0 mm x 96.2 mm 96.0 mm x 96.2 mm

Teho potkuriakselilta mitattuna (kW/rpm) 110.3kW / 5,500 rpm 110.3kW / 5,500 rpm 128.7kW / 5,500 rpm 128.7kW / 5,500 rpm 147.1kW / 5,500 rpm

Kierroslukualue täyskaasulla (rpm) 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Imujärjestelmä EFI EFI EFI EFI EFI

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen

Välityssuhde 2.00 (28/14) 2.00 (28/14) 1.86 (26/14) 1.86 (26/14) 1.86 (26/14)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm L:516mm X:643mm

Paino potkurin kanssa
F150DETL: 222.0kg, FL150DETL: 
222.0kg, F150DETX: 227.0kg, 
FL150DETX: 227.0kg

F150GETL: 226.0kg, F150GETX: 227.0kg, 
FL150GETX: 227.0kg

F175AETL: 224.0kg, F175AETX: 225.0kg
F175CETL: 226.0kg, F175CETX: 227.0kg, 
FL175CETX: 227.0kg

F200FETL: 226.0kg, F200FETX: 227.0kg, 
FL200FETX:227.0kg

Polttoainesäiliön tilavuus - - - - -

Öljykaukalon tilavuus 4,5 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l 4,5 l

Lisäominaisuudet

Kaukohallinta Kaukosäädin Sähköinen kaukohallinta (DBW) Mekaaninen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta (DBW) Mekaaninen kaukohallinta

Trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori 12V - 35A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 50A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 50A jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 50A  jännitteensäädin/tasasuunnin 12V - 50A jännitteensäädin/tasasuunnin

Kippauksen rajoitin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Ajonestojärjestelmä YCOP Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkuri M teräs M teräs M teräs M teräs M teräs

Vastakiertomalli Saatavilla (ETL, ETX) Saatavilla (ETX) - Saatavilla (ETX) Saatavilla (ETX)

Matalan veden ajoasento Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona

7" digitaalinen kosketusnäyttö CL7 - Lisävaruste - Lisävaruste -

LAN-mittari pyöreä 6Y8 tai 4" 6YC värinäyttö 6Y8 2-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 2-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 2-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 2-mittari vakiona, 6YC lisävaruste 6Y8 2-mittari vakiona, 6YC lisävaruste

Uistelunopeuden säätömahdollisuus Vakio Vakio Vakio Vakio vakio

Kaksoisakun latausjärjestelmä Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkurin kolahduksen vaimennus (SDS) Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona

Tässä esitteessä olevat kW-tiedot perustuvat ICOMIA 28 -standardiin, ja ne on mitattu potkuriakselilta.
** lisävaruste ohjauskahvalla varustetuissa MH-malleissa, vakiona E-malleissa
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F200G F225 F250 F300 XF375 XF425

Moottori

Moottorin tyyppi Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen Nelitahtinen

Sylinterin tilavuus 2 785cc 4 169 cc 4 169 cc 4 169 cc 5 559cc 5 559cc

Sylinterien määrä 4 rivissä, 16-venttiiliä, DOHC VCT V6 (60°), 24-venttiiliä, DOHC VCT V6 (60°), 24-venttiiliä, DOHC VCT V6 (60°), 24-venttiiliä, DOHC VCT V8 (60°), 32-venttiiliä, DOHC VCT V8 (60°), 32-venttiiliä, DOHC VCT

Sylinterin mitat 96.0 mm x 96.2 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 96.0 mm 96.0 mm x 96.0 mm

Teho potkuriakselilta mitattuna (kW/rpm) 147.1kW / 5,500 rpm 165.5kW / 5,500 rpm 183.8kW / 5,500 rpm 220.6kW / 5,500 rpm 297.6kW / 5,500 rpm 316.9kW / 5,500 rpm

Kierroslukualue täyskaasulla (rpm) 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm 5,000 - 6,000 rpm

Voitelujärjestelmä Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu Märkäsumppu

Imujärjestelmä EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Sytytysjärjestelmä TCI TCI TCI TCI TCI TCI

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen

Välityssuhde 1.86 (26/14) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1.75 (21/12) 1,79 (25/14) 1,79 (25/14)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus X:643mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:643mm U:770mm X:640mm U:767mm E:894mm X:640mm U:767mm E:894mm

Paino potkurin kanssa
F200GETL: 226.0kg, F200GETX: 
227.0kg, FL200GETX: 227.0kg

F225FETX: 260.0kg, FL225FETX: 
260.0kg, F225 FETU: 268.0kg

F250DETX: 260.0kg, FL250DETX: 
260.0kg, F250DETU: 268.0kg, 
FL250DETU: 268.0

F300BETX: 260.0kg, FL300BETX: 
260.0kg, F300BETU: 268.0kg, 
FL300BETU: 268.0kg

X:442kg, U:453kg, E:463kg X:442kg, U:453kg, E:463kg

Polttoainesäiliön tilavuus - - - - - -

Öljykaukalon tilavuus 4,5 l 6,3 l 6,3 l 6,3 l 7.8 l 7.8 l

Lisäominaisuudet

Kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta Sähköinen kaukohallinta

Trimmaus ja kippaus
Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Sähköhydraulinen trimmaus ja 
kippaus

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori
12V - 50A jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 70A jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 70A jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 70A jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 90A jännitteensäädin/
tasasuunnin

12V - 90A jännitteensäädin/
tasasuunnin

Kippauksen rajoitin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Vakiona Vakiona

Ajonestojärjestelmä YCOP Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkuri M teräs M teräs M teräs M teräs Y teräs Y teräs

Vastakiertomalli Saatavilla(ETX) Saatavilla (ETX, ETU) Saatavilla (ETX, ETU) Saatavilla (ETX, ETU) Saatavilla (X, E, U) Saatavilla (X, E, U)

Matalan veden ajoasento Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona

7" digitaalinen kosketusnäyttö CL7 Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Vakiona Vakiona

LAN-mittari pyöreä 6Y8 tai 4" 6YC värinäyttö
6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

6Y8 2-mittari vakiona, 6YC 
lisävaruste

- -

Uistelunopeuden säätömahdollisuus Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Kaksoisakun latausjärjestelmä Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Potkurin kolahduksen vaimennus (SDS) Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona Vakiona
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Jokainen Yamaha 
ansaitsee parasta

Varmistaaksesi Yamahasi täydellisen 
suorituskyvyn ja pitkäaikaisen luotettavuuden, 
suosittelemme, että käytät aina alkuperäisiä 
Yamaha-varaosia ja voiteluaineita. 
Alkuperäiset Yamaha-varaosat täyttävät tiukat 
turvallisuusstandardit, sopivat varmasti ja 
niissä on ylittämätön kulutuskestävyys.

Valtuutettu Yamaha-huolto tarjoaa sinulle 
parasta asiantuntemusta ja käyttää aina 
alkuperäisiä Yamaha-varaosia ja Yamalube® 
-tuotteita, jotka on suunniteltu varta vasten 
Yamaha-tuotteisiin. 

Perusteellisen ja jatkuvan tuotekoulutuksen 
ansiosta valtuutetun Yamaha-huollon 
henkilökunnalla on erinomainen 
asiantuntemus ja osaaminen, jonka avulla 
Yamahasi pysyy kuin uutena. 

Lisätietoa saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi ja 
verkkosivustoltamme: www.yamaha-motor.fi

Insinöörien 
suunnittelema
 
Jokainen Yamaha on suunniteltu toimimaan 
tehokkaasti ja luotettavasti - ja paras tapa 
pitää huolta suorituskyvystä sekä osien 
kestävyydestä on käyttää Yamalube-
voitelutuotteita.

Voiteluöljy on polttomoottorien 
sydänverta. Yamalube-tuoteperhe kattaa 
täys- ja puolisynteettiset öljyt kaksi- ja 
nelitahtimoottoreihin sekä erityiset 
mineraali- ja kilpa-ajoöljyt. Yamalubesta 
löytyy ratkaisu kaikkiin ilmasto- ja 
käyttöolosuhteisiin. 
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Yamaha-varusteet. 
Tyylikkäitä vesillä. 
Tyylikkäitä laiturilla.

Monipuoliset Yamaha-varusteet ja vaatteet 
ovat mukavia sekä laadukkaita ja näyttävät 
hyvältä.

Uuteen mallistoomme kuuluu kaikkea 
tyylikkäistä vaatteista, märkäpuvuista, 
vesiurheiluvarusteista sekä vetorenkaista ja 
-lautoista suojapeitteisiin, kiinnitysköysiin ja 
muihin käytännöllisiin varusteisiin. 

Tutustu monipuoliseen valikoimaamme 
osoitteessa www.yamaha-motor.fi
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Moottorin lukko

Perinteinen moottorin lukko on 
valmistettu hiiliteräksestä ja se on 
yhteensopiva käsiruuvikoneiden 
kanssa. Lukkoon on upotettu kiinteä 
messinkilukko ja äänenvaimennin, joka 
estää kolinaa.

Korkean turvan pulttilukko

Tämä lukko sopii moottorin 
kiinnityspultteihin ja se estää 
lukon aukaisemisen. Sopii 
0,5” (12mm) ruuveihin. Lukko 
on valmistettu voimakkaasta 
ruostumattomasta teräksestä ja siinä 
on varkaudenestosuoja. Lukon mukana 
tulee kaksi turva-avainta, joita ei voida 
kopioida. Saatavilla SSF-sertifi kaatilla 
ja SCM-sertifi kaatilla.

Korkean turvallisuuden 
käsiruuvikonelukko
Tämä moottorilukko sopii 
käsiruuvikoneisiin ja siinä on 
varkaudenestosuoja. Lukossa on 
äänenvaimennin, joka estää kolinaa. 
Lukon mukana tulee kaksi turva-avainta, 
joita ei voida kopioida. Saatavilla SSF-
sertifi kaatilla ja 
SCM-sertifi kaatilla.

Moottorinsuojat

Ei ole parempaa tapaa suojata 
moottoriasi kuin aidolla Yamahan 
moottorisuojalla. Nämä hengittävät 
suojat on suunniteltu siten, että 
ne istuvat täydellisesti kaikkiin 
moottoreihin 2,5 hevosvoimasta 
ylöspäin. Tyylikkäät suojat ovat 
suunniteltu erittäin kestävästä vettä 
pitävästä kankaasta, joka suojaa 
pilaantumiselta, homeelta ja UV-
altistukselta.

Yamahan oranssit pelastusliivit 
100N (aikuiset ja lapset)
100N kategorian liivit. Itseoikaisevat, 
jotka pitävät lapsen pään 
vedenpinnan yläpuolella. Kelluvuus: 
Polyeteenivaahtoa. Suuri ympärimenevä 
kaulus, joka lisää kelluvuutta tarjoamalla 
lisättyä mukavuutta ja päänsuojaa. 
Näkyvyys: Kirkkaan oranssi väri ja 
heijastinnauhat. Mukava pitää päällä: 
etummainen kelluntalevy on jaettu 
kahtia mukavuuden lisäämiseksi, 
säädettävä haaraosa. Kiinnitys: 
säädettävä vyö muovisella klipsillä, 
helmassa kiristysnauha, kaula-aukossa 
kiristysnauha.

Trailerituki

Yamahan trailerituki estää moottorin 
liikkumisen kun venettä hinataan 
trailerilla. Helposti asennettava 
suoja suojaa moottorin ja veneen 
pitkäaikaiselta vahingoittumiselta. 
Yhdellä trailerituella pärjää F115A-
moottorista aina V6-sarjaan saakka. 
V8-mallit tarvitsevat kahta traileritukea. 
Huomioithan, että tämä malli ei ole 
yhteensopiva F115B ja F130A -mallien 
kanssa.

Fenderinsuoja

Nämä korkealaatuiset fenderinsuojat 
ovat valmistettu UV-säteilyä ja suola-
vettä kestävästä materiaalista. Sukka 
on musta ja siinä on valkoinen Yamahan 
logo. 

Yamahan paukkuliivit 165N

Kelluvuus: 150N, todellinen kelluvuus 
165N (33g hiilidioksidikaasupullo). 
Ergonominen muotoilu, niskassa 
pyöristetty muotoilu erityisen 
mukavuuden luomiseksi. Liivit ovat 
ulkopuolelta kestävät ja joustavat 
ja niissä on heijastinteipit. Näkyvyys 
täytettynä: Keltaiset ilmakammiot + 300 
cm^2 heijastavat teipit. Selän kiinnike: 
40mm polypropeenia: takaa täydellisen 
istuvuuden kun liivi on täytetty. CE EN 
ISO 12402-3 12401.

Pelastusliivin täyttöpatruunasetti

Paukkuliivit on huollettava ja 
tutkittava säännöllisin väliajoin, 
jotta ne toimivat varmasti. 
Suosittelemme tutkimaan patruunan jos 
pelastusliiviäsi on säilytetty kosteassa 
ympäristössä ja turvallisuussyistä 
suosittelemme vaihtamaan patruunan 
veneilykauden alussa. Tässä setissä 
on hiilidioksidikaasusylinteri (kaasun 
paino 33g) ja hydrostaattinen 
vapautusmekanismi.

Yamaha-kiristysnauhat

Molemmissa on kaksi 25 mm x 180 mm 
nauhaa, jotka kestävät 540 kg.

Tutustu laajaan ja kattavaan lisätarvikevalikoimaan osoitteessa www.yamaha-motor.fi 
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Seuraa meitä:

Jälleenmyyjä

 www.yamaha-motor.fi  Yamaha Motor Europe N.V
Suomen sivuliike

Niittyrinne 4
02270 Espoo

 Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Valokuvissa 
voi näkyä ammattilaisten ohjaamia veneitä. Kuvia ei 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 ja tarvittavia turvavarusteita. 
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KERMAN 
�-

KONE JA SAHA 

Pienkonemyynti ja huolto
Haketie 1, Heinävesi
puh. 0400 480 170

info@kermankonejasaha.fi
www.kermankonejasaha.fi


