MS20

Al het vermogen dat u
nodig heeft, zonder de
vis te alarmeren
De Electric Drive modellen van Yamaha zijn de meest
milieuvriendelijke manier om uw kleine boot van
aandrijving te voorzien.
Met deze modellenreeks is ontspanning essentieel. Er is
bijna geen geluid en zeker geen uitlaatgassen, zodat u
zich geen zorgen hoeft te maken over verstoorde rust of
over het storen van anderen. Dit is een bonus voor
fanatieke vissers en natuurliefhebbers: een Electric
Drive van Yamaha jaagt het wild niet weg. Zo kunt u het
meeste uit uw dagje in de geweldige natuur halen.
Aangedreven door de compacte en lichte 12 Volt accu is
uw Yamaha Electric Drive ook nog heel makkelijk
draagbaar. En de Electric Drive modellen van Yamaha zijn
perfect voor een kleine sloep of rubberboot.

Digital Maxmizer™
Veelzijdige stuurweerstandsregeling
Batterij tester
Gecoate componenten
Volledig beschermde elektronica
Anodes
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Veelzijdige
stuurweerstandsregeling

Volledig beschermde
elektronica

Met een innovatieve kraag, boven de

De besturingspanelen en de

motorbevestiging, kunt u de

schakelsystemen van de MS Electric Drive

stuurweerstand gemakkelijk naar wens

modellen zijn beschermd door een laag

aanpassen. Het duurzame en sterke

zeewaardige urethaan. En alle elektrische

composietmateriaal voorkomt tevens

verbindingen zijn met krimpkouzen

verbuiging en UV-schade.

verzegeld om het zoute water buiten te
houden, ongeacht de omstandigheden.

Anodes
De hoogwaardige metalen en de van
composiet vervaardigde as, is het enige
onderdeel wat contact heeft met het
zoute water. Door de speciale
behandeling, die corrosie absorbeert,
heeft het zoute water dan ook geen
invloed op de motor.

Geavanceerde
corrosiebescherming
Geavanceerde corrosiebescherming: De
behuizing van de lagere eenheden van de
MS-series is gegritstraald en vervolgens
gecoat in aluminium om oxidatie en roest te
voorkomen. Ten slotte zorgt een deklaag van
poedercoatingverf voor de ultieme
bescherming.

MS20
Electric-Drive Technical specs
Stroomverbruik
Spanning
Bevestiging
Max. stuwkracht (kg)
Snelheden (vooruit/achteruit)
Digital Maximizer
Staartlengte
Accumeter
Besturing

42
12
[LeverLockBracket]
20.4
Variabel
True
914 mm
True
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.

