F50H

Technologie waar de
wereld op vertrouwt
Of je nu houdt van de opwinding van de watersport of
liever heerlijk ontspant op je boot, kies de motor die je
helpt om het maximum te halen uit je tijd op het water.
Iedere motor in ons assortiment is voorzien van Yamaha's
hypermoderne buitenboordtechnologie,
motorconstructies en ingenieuze in- en uitlaatsystemen.
De viertaktbuitenboordmotoren van Yamaha zijn zo
succesvol omdat we in plaats van bestaande motoren
aan te passen, volledig nieuwe viertaktmotoren hebben
ontwikkeld speciaal voor gebruik op het water.
Bovendien dragen deze speciaal ontworpen
buitenboordmotoren bij tot het behoud van het milieu
dankzij de toepassing van grensverleggende schone
verbrandingstechnologieën, zonder daarbij toegevingen
te moeten doen op het vlak van vermogen, prestaties of
betrouwbaarheid.
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Elektronische inspuiting (EFI) voor
schonere, e ciëntere prestaties
Slanke, robuuste en compacte
motorkap uit één stuk
Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)
antidiefstalsysteem (optioneel)
Optioneel Tilt Limiter-systeem
Met één hendel verstelbare
stuurfrictie (model met stuurhendel)
Hoogwaardige dynamo
Ondiepwaterstand voor veilig
manoeuvreren in ondiep water
Zoetwaterspoelsysteem
Compatibel met digitale
netwerkmeters van Yamaha
PrimeStart™-startsysteem voor
gemakkelijk starten
Variabel sleeptoerental
Power Trim- en Tiltsysteem met groot

F50H

Uitermate soepel viercilinder
ra nement - met EFI

Digitale netwerkmeters van
Yamaha

Of het nu gaat om slagen of cilinders,
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Variabele
sleeptoerentalregeling
Met een druk op de knop van de optionele
toerenteller van het digitale netwerk – of
via de schakelaar voor variabel
sleeptoerental op de optionele
multifunctionele stuurhendel – kan de
bediener in precieze stappen van 50 tpm het
motortoerental instellen tussen 620 en 900
tpm voor ontspannen slepen.
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Power Trim- en Tiltsysteem met
groot bereik

Stevige en compacte motorkap
uit één stuk

Ontdek de veelzijdigheid en kracht van de
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Yamaha Customer Outboard
Protection (Y-COP)
antidiefstalsysteem (optioneel)
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F50H
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Aantal en opstelling cilinders
Boring x slag
Vermogen aan propelleras in middenbereik
Max. toerental bij volgas
Smeersysteem
Fuel Induction System
Ignition / advance system
Startsysteem
Overbrengingsverhouding

4-takt
996cm³
4/In-line, SOHC
65.0 mm x 75.0 mm
36.8 kW / 5,500 tpm
5,000 - 6,000 rpm
Oliecarter
EFI
TCI
Electric with Prime Start™
1.85 (24:13)

Afmetingen
Aanbevolen spiegelhoogte
Gewicht met propeller
Inhoud brandstoftank
Inhoud oliecarter

L527 mm
F50HETL: 114.0kg,F50HEDL: 107.0kg
afzonderlijk, 25liter
2.1liter

Extra functies
Control
Trim- en kantelsysteem
Dynamo
Engine immobilizer
Propeller
Variabel sleeptoerental
Opmerking
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Afstandsbediening
Power Trim & Tilt (ET);Hydro tilt assist (ED)
12V -16Awith recti er/regulator
YCOP optional
Als optie leverbaar
With DN Gauges or m-f tiller handle
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft

F50H
Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Op de foto’s van deze brochure kunnen vaartuigen zijn weergegeven
die worden bestuurd door professionals en deze afbeeldingen houden op geen enkele wijze een
aanbeveling of richtlijn in met betrekking tot de gebruikswijze of het veilige gebruik. Leef altijd de
plaatselijke regelgeving na. Draag op een boot altijd de aanbevolen beschermende kleding en een
zwemvest.
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