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Een unieke, geavanceerde
V8 krachtbron
De 5,3 liter Yamaha F350 is technologisch gezien een
pionier in dit veld. Deze viertakt V8 is de
buitenboordmotor met de grootste cilinderinhoud ter
wereld, die een groots vermogen en koppel combineert
met de soepele prestaties die de geavanceerde
rompvormen vandaag de dag vereisen.

De elektronische brandstofinspuiting (EFI) van Yamaha
levert soepele prestaties en een efficiënt
brandstofverbruik over het volledige vermogensbereik.
Ondanks de grootte en het enorme vermogen, is de F350
door gebruik van gewichtsbesparende technologie van
Yamaha ook verrassend licht en compact.

Dankzij het PrimeStart™ startsysteem is starten even
eenvoudig als het starten van een auto en met de digitale
'drive-by-wire' technologie houdt u alles precies onder
controle.

V8 met elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

Nauwkeurige digitale
elektronische gas- en
schakelbediening

Start/stop bediening met één druk
op de knop

Digitale netwerkmeters
(conventioneel en premium)

Elektronische
motorsynchronisatie bij montage
van twee of drie motoren

Shift Dampener Systeem (SDS)
voor soepel schakelen

Variabel sleeptoerental

Standaard voorzien van Trim- en
tilt systeem

Optioneel leverbaar, Yamaha
Customer Outboard Protection (Y-
COP) antidiefstalsysteem

Optioneel laadsysteem voor
dubbele accu

Hoogwaardige dynamo

Anti-klopsensor
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Enorm veel vermogen
– met innovatieve

technologie waarop u
kunt vertrouwen

Voor grote, snelle, dynamische boten, met
name met meerdere motoren, wordt de F350
nu beschouwd als de logische keuze.

Net zoals elke Yamaha-buitenboordmotor is
ook dit model voorzien van de allernieuwste
technologieën. De revolutionaire
motorconstructie en innovatieve in- en
uitlaatsystemen bieden u ongeëvenaarde
efficiëntie. Dit wordt ondersteund door
microcomputerbesturing die elk aspect van de
motorprestaties bewaakt, van
brandstofsamenstelling en efficiënte
ontsteking tot onderhoudsintervallen.

Bovendien dragen onze speciaal ontworpen
viertakt buitenboordmotoren bij aan het
behoud van het milieu dankzij de toepassing
van grensverleggende schone
verbrandingstechnologieën, zonder daarbij
concessies te doen aan vermogen, prestaties
of betrouwbaarheid.
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5,3 liter, 60º V8, 32 kleppen, DOHC met VCT
Deze krachtige V8 buitenboordmotor beschikt over een
geavanceerd EFI systeem, lichte, gesmede zuigers en vier
kleppen per cilinder. Dankzij het speciale dubbele
acculaadsysteem (optie), een systeem dat de twee accu's
tegelijk oplaadt, is er altijd ruimschoots voldoende stroom om
de motor te starten. Zelfs wanneer de motor langere tijd
stationair heeft gedraaid.

Compact en licht - ondanks het indrukwekkende

vermogen
Het voortdurende gewichtsbesparingsprogramma van Yamaha
heeft een innovatief in-bank uitlaatsysteem opgeleverd, waarbij
het spruitstuk is geïntegreerd in de cilinderkop. Dit heeft samen
met andere gewichtsbesparende technologie een uiterst
compacte en lichte motor opgeleverd – zonder concessies te doen
aan het rendement en de prestaties.

Elektronische 'drive-by-wire' gas-/schakelbediening en

sleeptoerentalregeling
Het optionele digitale netwerksysteem bevat de meest
comfortabele en ontspannen bedieningsinstrumenten die u ooit
hebt ervaren, waaronder automatische motorsynchronisatie bij
montage van twee of drie motoren en biedt tevens de mogelijkheid
het motortoerental te regelen voor o.a. sleepvissen. Met een knop
op de toerenteller stelt u met nauwkeurige stappen van 50 tpm het
motortoerental in tussen 600 en 1000 tpm

Start/stop bediening met één druk op de knop voor meerdere

motoren
Bij installaties met meerdere motoren kunt u met slechts een enkele
druk op de knop de motoren direct in- of uitschakelen. De stijlvolle en
praktische start/stop bediening met één druk op de knop wordt in
combinatie met de contactschakelaar gebruikt.

Digitaal netwerk II
U verwacht duidelijke, nauwkeurige motor- en prestatiegegevens, en
de multifunctionele full-colour meters bieden uiteraard deze
informatie. Het multifunctionele 5-inch full-colour LCD scherm met
hoge resolutie is alleen compatibel met het eigen digitale
netwerksysteem van Yamaha en kan worden geconfigureerd voor
weergave van diverse combinaties van informatie. Er is zelfs een
speciaal scherm dat kan worden ingesteld voor weergave van het
elektronisch regelbare sleeptoerental.

Shift Dampener Systeem (SDS)
Yamaha's gepatenteerde Shift Dampener Systeem (SDS) was
oorspronkelijk geïntroduceerd voor onze grotere V8 en V6 modellen, en
is een geweldige functie die de hinderlijke "klap" vermindert die
normaal gesproken gepaard gaat met het inschakelen van de
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versnelling. Een rubberen naaf met splines en de achterste afdichtring
absorberen geluid en vibraties in een zorgvuldig ontworpen oplossing
die voor soepelere en stillere schakelhandelingen zorgt.
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Motor F350A
Motortype 4-takt

Cilinderinhoud 5.330 cm³

Aantal cilinders en
configuratie

60°-V8, 32-kleppen, DOHC with VCT

Boring x slag 94,0 mm x 96,0 mm

Max. vermogen aan
propelleras in middenbereik

257,4 kW / 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas 5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem Druksmering

Fuel Induction System Elektrische brandstofinjectie

Ontstekingsysteem TCI

Startsysteem Elektrisch met Prime Start™

Overbrengingsverhouding 1.73 (26/15)

Afmetingen F350A
Aanbevolen spiegelhoogte U =
Ultra lang / X = Extra lang / L =
lang / S = kort

X:637 mm UL:764 mm

Gewicht inclusief propeller F350AETX: 356.0 kg, FL350AETX: 356.0 kg, F350AETU: 364.0 kg, FL350AETU:
364.0 kg

Inhoud brandstoftank -

Inhoud oliecarter 6,5 liter

Extra kenmerken F350A
Besturing Drive By Wire (DBW)

Trim- en tiltsysteem Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten

Dynamo / vermogen 12V - 50A  met spanningsregelaar/gelijkrichter

Tilt limitter Standaard

Startbeveiliging YCOP optioneel

Propeller Als optie leverbaar

Modellen met linksom
draaiende propeller

Beschikbaar (ETX, ETU)

Ondiepwaterstand Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD
full colour)

Als optie leverbaar

Digitale netwerkmeters (rond
en vierkant)

Als optie leverbaar

Variabel sleeptoerental Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel

Dubbel acculaadsysteem Als optie leverbaar

Shift Dampening System (SDS) Als optie leverbaar

Opmerking De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm,
gemeten aan de propelleras,
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F350AETX € 33.445,00
Worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. Prijzen en
specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Genoemde prijzen
zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Hiermee
komen alle voorgaande prijspublicaties te vervallen. Typefouten voorbehouden.

FL350AETX € 34.695,00
Worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. Prijzen en
specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Genoemde prijzen
zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Hiermee
komen alle voorgaande prijspublicaties te vervallen. Typefouten voorbehouden.

F350AETU € 34.695,00
Worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. Prijzen en
specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Genoemde prijzen
zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Hiermee
komen alle voorgaande prijspublicaties te vervallen. Typefouten voorbehouden.

FL350AETU € 35.945,00
Worden standaard geleverd zonder toebehoren. Zie flexible rigging programma. Prijzen en
specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Genoemde prijzen
zijn adviesverkoopprijzen incl. 21% BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Hiermee
komen alle voorgaande prijspublicaties te vervallen. Typefouten voorbehouden.
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F350

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en

prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service

en advies voor uw Yamaha-product te geven. Om die reden raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële

Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.

We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts & Accessories.

Yamaha adviseert ook het gebruik van Yamalube®. Yamalube® is ons eigen assortiment hightech smeermiddelen, het

levensbloed van alle Yamaha-motoren. Deze smeermiddelen zijn ontwikkeld om onder alle omstandigheden

doelmatig te blijven werken.

Naast functionele en stijlvolle accessoires heeft Yamaha een assortiment innovatieve watersportkleding van hoge

kwaliteit.  Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer informatie naar:

www.yamaha-marine.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha F350A met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


