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Lett, kraftig og bærbar!
Den svært kompakte F2.5 er den perfekte måten å ha det
gøy på vannet på. Den forvandler selv den korteste
båtturen til et fornøyelig eventyr.

Denne populære, bærbare motoren har en smart, ny form,
er mer miljøvennlig og stillegående, og den har en rekke
nye egenskaper. Motoren er stappet med nyskapende
Yamaha-teknologi og har masser av kraft og suverene
håndteringsegenskaper. På toppen av det hele gir den
svært enkel manøvrering. Den kan også passe perfekt som
en reservemotor for yachteiere.

Du får et utvalg av oppbevaringsposisjoner, en praktisk,
gjennomsiktig drivstofftank og forbedrede,
brukervennlige kontroller. Alt sammen er lett tilgjengelig,
og sammen med et nytt, større og mer komfortabelt
bærehåndtak gjør det denne firetakteren til et meget
smart valg.

Bedre forbrenningseffektivitet og
lavere utslipp

Motoren kan lagres i tre
forskjellige stillinger uten fare for
oljesøl.

Girspak i full størrelse for enkelt
girskift

God kontroll med F-N-
girposisjoner (forover – nøytral)

360-graders styring for enkel
manøvrering

Stort og komfortabelt
bærehåndtak bak

Praktisk integrert gjennomsiktig
drivstofftank

Solid styrekult med enkel vrigass

Regulering av styrefriksjon gir
større sikkerhet og
manøvrerbarhet.

Praktisk inspeksjonsvindu for
sjekk av oljenivå

TCI-tenningssystem for pålitelig
drift

Enkel start via det automatiske
dekompresjonssystemet
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Teknologi som verden
stoler på

Enten du liker spenningen ved vannsport,
hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte
båtlivet om bord, bør du velge den motoren
som gir deg optimal glede og trivsel når du
bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest
avanserte tekniske løsningene for å redusere
forbruket, øke effekten og gjøre motorene
lette, kompakte og solide. Yamahas motorer
er genuine båtmotorer. De er ikke bare
bilmotorer som er konverterte til maritim
bruk.

Yamahas båtmotorer er spesialkonstruert slik
at de forurenser minst mulig, uten at det går
ut over krefter, ytelse og holdbarhet, takket
være avanserte lavutslippsteknologier.
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Nytt utseende – og ny forbrenningseffektivitet
F2.5 har fått en rekke motorforbedringer under det nye
smarte, runde dekselet, slik at du får jevn og pålitelig drift. Den
kan også oppbevares i tre posisjoner, og den kan stå på enten
siden eller foran. Den overlegne forbrenningseffektiviteten gir
svært lave utslipp, noe som gir et lavt støynivå og redusere
kostnader.

Praktisk og brukervennlig gir- og gasskontroll
En girspak i full størrelse finnes normalt bare på større motorer,
men muligheten til å koble inn giret så enkelt og med så høy
presisjon er et virkelig pluss for F2.5. Den praktiske plasseringen
til alle hovedkontrollene, kombinert med brukervennligheten og
presisjonen til det 360-graders styringssystemet, gir deg full
kontroll ved fingertuppene.

360-graders styring. Kjør dit du vil.
Første gang du starter F2.5, vil du fort sette pris på hvor smidig den
er. Den 360-graders styringen gir uovertruffen manøvrering, og full
revers er alltid tilgjengelig uten å måtte skifte gir. I tillegg er det
store bærehåndtaket bak svært praktisk for styring i revers.

Innebygget gjennomsiktig bensintank
Når du planlegger en tur, er det fint å vite at du har plass til alt
nødvendig utstyr. Du får mer plass i båten, siden F2.5 har innebygd
bensintank, noe som eliminerer behovet for en ekstra tank på dørken.
Den gjennomsiktige designen til tanken gjør det enkelt å ha kontroll på
drivstoffnivået til enhver tid.

Solid styrekult med komfortabel vrigass
Den kraftige styrekulten til F2.5, som har en stor, komfortabel
vrigass, gjør motoren enkel å styre. Den sidemonterte girvelgeren er
også veldig praktisk i bruk. Resultatet er fantastisk håndtering og
manøvrering. Dødmannsbryteren og gasskabelen er integrert i
designen.

Praktisk regulering av styrefriksjon
F2.5 er utrolig enkel å betjene takket være de mange brukervennlige
styrefunksjonene, men den har også praktiske kontroller for
styrefriksjon og gassjustering. Dette gjør at det er enkelt å justere hvor
tung motoren skal være å styre når du er ute på vannet og gir god
kontroll selv i høye hastigheter.
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Motor F2.5B
Motortype Firetakt

Slagvolum 72 cm³, -

Antall sylindere/konfigurasjon 1, OHV

Boring x slag 54,0 mm x 31,5 mm, -

Propellakseleffekt 1,8kW / 5 500 rpm

Driftsområde ved full
gasspådrag

5 250 - 5 750 rpm

Smøresystem Plaskesmøring

Bensininnsprøytningssystem 1 forg.

Ignition / advance system TCI

Startsystem Manuelt

Girutvekslingsforhold 2.08 (27/13)

Dimensjoner F2.5B
Anbefalt høyde på båtens
akterspeil

S:433 mm L:560 mm

Vekt med propell F2.5BMHS: 17.0 kg, F2.5BMHL: 18.0 kg

Tankvolum 0,9 liter (Built-in fuel tank)

Oljemengde 0,35 Liter

Ytterligere funksjoner F2.5B
Styreenhet Rorkulthåndtak

Trim- og tiltesystem Manuelt

Lysspole/vekselstrømsgenerat
or

-

Tilt limitter (only for remote
control specs)

-

Startsperre -

Propeller Included

Motroterendemodell -

Gruntvannskjøring -

Digital nettverksinstrument II
(LCD-fargeskjerm)

-

Digitalt nettverks instrument
(rundt/firkantet)

-

Variabelt dorgeturtall -

Dobbelt batteriladesystem -

Girskiftdempesystem (SDS) -

Merknad Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard,
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Yamahas kvalitetskjede
Yamahas mekanikere er opplært og utstyrt for å gi best mulig service og råd og veiledning om hvordan du bruker og

tar vare på motoren din. Derfor anbefaler Yamaha at du oppsøker en godkjent Yamaha-forhandler ved behov for

service, vedlikehold eller reparasjoner.

Yamahas originale reservedeler og tilbehør er spesielt utviklet, konstruert og testet for Yamahas produkter Yamaha

anbefaler også bruk av Yamalube®. Yamalube® er vår egen serie med høyteknologiske smøremidler, blodet i

Yamahas motorer. Yamalube® er utviklet for effektivt å beskytte motoren din uansett bruk og belastning.

I tillegg til funksjonelt og stilig tilbehør tilbyr Yamaha også innovativt båtutstyr av høy kvalitet. Vi har også en

omfattende serie fritidstøy. Du finner mer informasjon på:

www.yamaha-marine.eu/accessory

Opplev mer av

Yamaha F2.5B med mobilen

Yamaha Motor Scandinavia

Postbox 13

1407 Vinterbro

Norge


