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Yamaha 6 HK
Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 8.900

Beskrivelse
Nemme at bære – og derfor også nemme at nyde
Disse motorer har fået et nyt look og er så lette og nemme at håndtere, at det er en leg at
transportere dem fra land til dækket på din sejlbåd. F6 er også nemme at opbevare og
anvende og har al den kraft, du skal bruge for at gå på vandet med selvtillid.
Den kompakte størrelse, de store bærehåndtag og de indbyggede brændstoftanke gør dem
mere mobile, og takket være Yamahas CDI-tændingssystem er de også lette at starte.
Motorerne leveres som standard med lavt brændstofforbrug, enkle styreanordninger og
lavt støj- og vibrationsniveau samt Yamahas driftssikkerhed.
For familier, der vil på vandet hurtigt – eller en yachtejer, der ønsker en praktisk
hjælpemotor – er F6 den smarte løsning.
Ny model med smart, grå motorhætte
Ny generation af Yamaha-design og -grafik
Enestående 3-trins lækagefri oliesump
Let og transportabel med store bærehåndtag
180º styring til komfortabel manøvrering
Stor F-N-R-gearstang (frem-frigear-bak)
Indbygget 1,1 liters brændstoftank
2-vejs skiftesystem til bærbar tank
Lysspole (ekstraudstyr) giver 12 V 6 A strømforsyning
Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
Lettilgængelig spædepumpe i motorhætten
Automatisk dekompression for lettere start

Denne model fåes både med kort ben (F6CMHS) og langt ben (F6CMHL)

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:
Modsatrotation model:
Lavtvandsbeslag:
Digitalt netværkssytem
instrument (LCD farve
skærm):
Digitalt netværkssystem
instrument
(rundt/firkantet)
Variabel trollinghastighed:
Dobbelt batteriladesystem:
SDS propel med
dæmperfunktion:
Tankkapacitet:

4-takts
139 cm3
1, OHV
62,0 mm x 46,0 mm
4,4 kW / 5.000 o/min.
4.500 - 5.500 rpm
Vådsump
1 karb.
CDI
2.08 (27/13)
S:435 mm L:562 mm
F6CMHS: 27,0 kg / F6CMHL: 28,0 kg
0,6 liter
Styrehåndtag
Manuel
12V - 6A *ekstraudstyr
-

Inkluderet
Standard
-

-

1,1 liter (integreret tank) eller ekstern tank

Startersystem:
Produkt Galleri
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(ekstraudstyr)
Manuel

