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Al het vermogen dat u
nodig heeft, zonder de
visstand te verstoren
Een Yamaha Electric Drive is de milieuvriendelijkste
manier om uw kleine boot aan te drijven wanneer u zich
ontspant op het water.
Bij deze handige modellen is ontspanning het
sleutelwoord. De modellen zijn nagenoeg geruisloos en
absoluut vrij van uitlaatgassen, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken dat u gestoord wordt – of dat u iets
verstoort, want voor fervente vissers en
natuurliefhebbers is er nog een pluspunt: de geruisloze
Yamaha Electric Drive schrikt geen dieren af. Zo kunt u
optimaal genieten van uw dag in de natuur.
Gevoed door een compacte 12 Volt accu, is uw Yamaha
Electric Drive zeer gemakkelijk te dragen. Hierdoor zijn
ze uitermate geschikt voor bijboten.
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Zeer eenvoudig, licht en gemakkelijk te
dragen - en te bevestigen
Verrassend krachtig - en toch
gemakkelijk te bedienen
Duurzame constructie en
betrouwbare 12 Volt motor
Praktisch onverwoestbare composietaandrijfas
'Power propeller' raakt niet verstrikt in
waterplanten en zwerfafval
Quick-Cam diepteverstelling propellerdiepte is eenvoudig te
regelen
Uiterst milieuvriendelijk
Uitschuifbare helmstok
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Onverwoestbare composiet-as
Onze uiterst hoogwaardige composiet-

Soepel, 'cool' en geluidsarm
vermogen

assen zijn sterker dan staal, praktisch

De extra grote rotor en stator voeren de

onverwoestbaar en wanneer zij iets raken

warmte af, waardoor de motor minder

geven zij mee alvorens weer in hun

warm wordt, de batterijcapaciteit wordt

oorspronkelijke positie terug te keren. Zij

vergroot en de levensduur van de motor

knikken, breken, roesten of corroderen

wordt verlengd, terwijl het unieke

niet.

lagersysteem wrijving vermindert om
geluiden te voorkomen die de vissen
zouden kunnen verjagen. Geniet van de
stilte om u heen, geniet van het Electric
Drive vaargemak.

Een compacte partner met veel
vermogen
De fantastische, compacte M12
buitenboordmotor met zijn
onverwoestbare (praktisch geheel van)
composiet vervaardigde as, is ook in ieder
ander opzicht duurzaam - van zijn
hardwerkende 12 Volt motor met
permanente magneet en zijn slijtvaste
'power propeller' waarin waterplanten
niet verstrikt raken tot en met zijn zeer
duurzame behuizing. Kortom, hij brengt u
waarheen u wilt. Probleemloos.
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'Power propeller'
'Power propeller' raakt niet verstrikt in
waterplanten en zwerfafval
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Electric-Drive Technical specs
Stroomverbruik
Spanning
Bevestiging
Max. stuwkracht (kg)
Snelheden (vooruit/achteruit)
Digital Maximizer
Staartlengte
Accumeter
Besturing

www.yamaha-marine.eu

30
12
[LeverLock]
13.6
5 vooruit /3 achteruit
False
762 mm
False
Telescoping Tiller
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Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering
zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door
professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze
wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme
regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.
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