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Fantastiske M12 – bare slå
den på og kjør av gårde
En Yamaha el-motor er den desidert mest praktiske og
miljøvennlige motoren til småbåter – og du kan bli
overrasket over hvor kraftig den faktisk er.

Disse kompakte 12-voltsmotorene har justerbare
braketter for rask, enkel montering og er svært enkle og
stille i bruk. Kom deg ut, vri på gassen og ha det gøy. De er
svært enkle å styre, med en praktisk plassert styrekult og
et komfortabelt håndtak.

Permanente magnetmotorer er solide. Drivakslene er i et
komposittmateriale som ikke brekker, ødelegges eller
korroderer ved vanlig bruk. En kraftig propell maksimerer
drivkraften og er motstandsdyktig mot flytende ugress og
annet undervannsskrot.

Veldig enkel og lett å bære – og å
montere

Overraskende kraftig – men enkel
å styre

Robust konstruksjon og pålitelig
12-volts motor

Komposittpropellaksel som
nesten er uknuselig

Kraftig propell motstår ugress og
flytende søppel

Hurtigkobling for dybdejustering –
enkel dybdekontroll for propellen

Push-to-Test-måler gjør det enkelt
å sjekke batterinivået

Svært miljøvennlig
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All kraften du trenger
– uten å forstyrre

fiskene

Yamahas el-motor lager ikke eksos og er
tilnærmet lydløs.

Rolig, behagelig avkobling er nøkkelordet.
Uten støy eller eksosutslipp forstyrrer og
plager du verken deg selv eller andre. Ivrige
fiskere og naturelskere får med en ekstra
bonus. En Yamaha el-motor skremmer ikke
dyrene vekk. Derfor kan du nyte dagen
utendørs med god samvittighet.

Din Yamaha el-motor drives av et kompakt 12-
volts batteri og er utformet for å kunne tas
med. Den passer utmerket til joller og
gummibåter.
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Solid komposittaksel
Våre solide komposittaksler er sterkere enn stål, kan i praksis
ikke knekke og er fleksible ved eventuelle sammenstøt. De kan
verken knekke, ruste eller korrodere.

Jevn og stillegående kraft
De ekstra store spolene og strømfordelerne sprer varme, noe som
resulterer i drift med lavere temperatur, utvidet batterikapasitet
og lengre motorlevetid, mens det unike lagersystemet reduserer
friksjon og gjør motorene ekstremt stillegående. Du beveger deg
så stille at du knapt nok høres.

Hurtigkobling for dybdejustering – enkel dybdekontroll for

propellen
Juster dybden til propellen enkelt og greit med denne
hurtigkoblingen for dybdejustering. Denne avanserte detaljen gjør
justering enkelt. Propellen stikker så dypt som du vil.

En virkelig tøff liten kraftpartner
I tillegg til den (nesten) uknuselige komposittakselen er den fantastiske
lille utenbordsmotoren M12 tøff på alle andre måter også – fra den
hardtarbeidende, permanente magnetmotoren på 12 volt og den
slitesterke, ugressmotstandige kraftpropellen til det kraftige huset.
Kort sagt, den drar dit du drar. Uten dramatikk.
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Electric Drive M-12
Statisk skyvekraft (kg) 13,6

Forbruk (ampere) 30

Spenning 12

Fartsregulering 5 / 3

Giring Vri

Kardan 762 mm

Vekt (kg) 7

Brakettjustering Ja

Komposittaksel Ja

Pulsbreddemodulering Nei

Garanti 2 år
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Yamaha kvalitet
Yamahas mekanikere er opplært og utstyrt for å gi best mulig service og råd og veiledning om hvordan du bruker og

tar vare på vannscooteren din. Derfor anbefaler Yamaha at du oppsøker en godkjent Yamaha-forhandler for alle dine

servicebehov.

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. De er utviklet for å jobbe effektivt 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 med fritidstøy. Du finner mer informasjon på:

www.yamaha-marine.eu/accessory

Opplev mer av

Yamaha M-12 med mobilen

Yamaha Motor Scandinavia

Postbox 13

1407 Vinterbro

Norge


