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Yamaha 30 HK - Styrehåndtag, Elektrisk
Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 35.900

Beskrivelse
Ro i sindet er en del af pakken, når du køber denne motorer
De lette F30 har et design, som gør den nemme at installere og anvende. Samtidig er den
dog også smækfyldt med pålidelig, driftssikker kraft.
Yamahas elektroniske brændstofindsprøjtningssystem (EFI) byder på imponerende effekt
ved høje hastigheder og god effekt og et godt drejningsmoment på mellemniveauet
sammen med fremragende økonomi. PrimeStart™ gør det lige så nemt at starte motoren,
som det er at starte bilen – og eftersom det er en Yamaha, betyder det, at motoren starter
med det samme hver gang. Herefter har du fuld kontrol over motoren med vores unikke
Brede Power Trim og Tilt-system.
Endelig giver Y-COP-systemet (Yamahas Customer Outboard Protection) dig ro i sindet
ved at beskytte motoren med en fjernbetjent startspærre ligesom på biler.

Detaljer

EFI for en renere, mere effektiv ydeevne
Y-COP startspærre (Yamaha Customer Outboard Protection)
Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter
PrimeStart™-system til nem start

Variable trolling-omdrejninger
Hydro Tilt til grebskontrol
Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
Styrefriktionsregulering med enkeltgreb (på modeller med styrepind)
Højtydende generator
Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
System til ferskvandsskylning

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
modeller med
fjernbetjening):

4-takts
747 cm3
3/række, SOHC
65,0 mm x 75 mm
22,1 kw / 5.500 o/min.
5.000 - 6.000 rpm
Vådsump
EFI
CDI
2,00 (26/13)
S:414 mm L:536 mm
102,0 kg
1,7 liter
Styrehåndtag
Hydro tilt assist
12V - 17A med ensretter/regulator
-

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:
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YCOP
Ekstraudstyr
Standard
-

Ekstraudstyr

Med instrument eller styrehåndtag
Separat, 25 liter
Elektrisk med Prime Start

