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Yamaha 20 HK - Fjernbetjening, Elektrisk, Power
tilt
Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 33.600

Beskrivelse

Komfort som en lille motor, ydeevne som en stor.
Hvis du leder efter vinderkombinationen med nem håndtering og fantastisk styring, så har
du fundet den i F20.
Alsidige 2-cylindrede 4-taktsmotorer forener styrke og reaktionsevne, så du altid får en
jævn sejlads. Fremragende benzinøkonomi betyder også, at de er mere skånsomme ved
miljøet, og udledningen er skåret ned til et minimum.
Nyd de ekstra fordele, som der også er ved Yamahas påhængsmotorer, såsom
computerstyret tænding, særligt letbelastet startsystem, vandkølet brændstofpumpe og
stor lyddæmper, der normalt kun findes på større motorer. Hvad enten den skal bruges
forretningsmæssigt, professionelt eller fritidsmæssigt, så er det vinderformlen.

Detaljer
Fast motorhætte i ét stykke
PrimeStart™-system til nem start
Elektrisk start
Optimalt effekt/vægt-forhold

Frontmonteret gearhåndtag for nem styring
Manuel starter med lav belastning
Praktisk lodret og vandret opbevaring
Højtydende generator
Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
Styrefriktionsregulering med enkeltgreb
System til ferskvandsskylning

Denne model fåes både med kort ben (F20BEPS) og langt ben (F20BEPL)

Specifikation
Yamaha specifikation
Motortrype:
Slagvolumen:
Antal
Cylindre/konfiguration:
Boring x slaglængde:
Propelakseleffekt i
mellemområde:
Fuldgasdriftområde:
Smøresystem:
Bensin
indsprøjtningsystem:
Tændingsstem:
Gearudveksling:
Anbefalet hækhøjde:
Vægt med propel:
Bundkarskapacitet
Styreenhed:
Trim & Tilt metode:
Lysspole/generator:
Tiltbegrænser (kun for

4-takts
432 cm3
2/række, SOHC
65,0 mm x 65,1 mm
14,7 kw / 5.500 o/min.
5.000 - 6.000 rpm
Vådsump
EFI
CDI
2,08 (27/13)
S:429 mm L:556 mm
F20BEPS: 61,0 kg, F20BEPL 63,0 kg
1,1 liter
Fjernbetjening
Power Tilt
12V - 16A
-

modeller med
fjernbetjening):
Startspærre:
Propel:
Modsatrotation model:
Lavtvandsbeslag:
Digitalt netværkssytem
instrument (LCD farve
skærm):
Digitalt netværkssystem
instrument
(rundt/firkantet)
Variabel trollinghastighed:
Dobbelt batteriladesystem:
SDS propel med
dæmperfunktion:
Tankkapacitet:
Startersystem:
Produkt Galleri
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YCOP valgmulighed
Valgmulighed
Standard
-

Ekstraudstyr

Med instrument
Separat, 25 liter
Elektrisk med Prime Start

