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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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Druk-om-te-testen-meter - voor
eenvoudige controle van de accu
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
Comfortabele helmstok met een
perfect vergrendelingssysteem
Veelzijdige sturingsspanningscontrole
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Met één hand op te bergen

Quick-Cam diepteverstelling

Door het lage gewicht eenvoudig omhoog

Verander dieptes eenvoudig en veilig en

te tillen of om binnen te halen.

vergrendel vervolgens de Electric Driven
modellen op een stevig manier.

Stuurhendel met draaigreep
Pro teer van een grotere veelzijdigheid met
de kantelbare en uitschuifbare stuurhendel
op model M20. Met een kantelhoek tot 45°
en uitschuifmogelijkheid tot 15 cm kan hij
gemakkelijk worden aangepast aan elke
situatie. De M20 is bovendien voorzien van
een comfortabel gevormde handgreep.

Veelzijdige
stuurweerstandsregeling
Met een innovatieve kraag, boven de
motorbevestiging van de M20, kunt u de
stuurweerstand gemakkelijk naar wens
aanpassen. Loszittend voor moeiteloos
sturen of vastgedraaid om de motor beter
op zijn plaats te houden, voor een
'steviger' stuurgevoel - feel - of voor
stabiliteit bij het opbergen van de motor.
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M20
Electric-Drive Technical specs
Stroomverbruik
Spanning
Bevestiging
Max. stuwkracht (kg)
Snelheden (vooruit/achteruit)
Digital Maximizer
Staartlengte
Accumeter
Besturing
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42
12
[OneHandStow]
20.4
5 vooruit /3 achteruit
True
914 mm
True
Tilt/Extend 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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