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Yamaha 50 hk - Fjernbetjent, Elektrisk start,
power trim
Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 58.800

Beskrivelse
De kompakte F60 og F50, der er idelle til at trække vandskiløbere og wakeboatdere, lader
dig have det sjovt på vandet med ren samvittighed, da de er de reneste og mest
økonomiske motorer i dens klasse.
Yamaha elektroniske brændstofindsprøjtningsystem (EFI) sikrer renere ydelse og effekt
brændstofforbrug, i en motor som lever imponerende effekt, et seriøst drejningsmoment i
mellemområdet og højre tophastigheder.
F60 og F50 omfatter også nogle enestående Yamaha funktioner, der hver især er designet
til at give dig en jævn behagelig fornøjelig tur. Bland disse funktioner kan nævnes Wide
Range Power Trim & Tilt-system, som giver dig fuld og afslappet kontrol, og PrimeStart
der gør motoren lige så nem at starte som en bil.

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
Bredt Power Trim og Tilt
Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
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):
Startspærre:
Propel:

4-takts
996 cm3
4/række, SOHC
65,0 mm x 75,0 mm
36,8 kw / 5,500 o/min.
5.000-6.000 rpm
Vådsump
EFI
TCI
1.85 (24/13)
L:527mm
F50HETL: 114 kg
2,1 liter
Fjernbetjent
Powertrim
12V - 16A med ensretter/regulator
Ekstraudstyr

Ekstraudstyr
Standard

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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Standard
-

Ekstraudstyr

Med instrument eller styrehåndtag
Separat 25 l
Elektrisk med Prime Start

