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Onze sterke lichtgewicht -
ware draagbare kracht!
Krachtige voortstuwing op het water betekent niet dat u
dan ook met een zware buitenboordmotor hoeft te gaan
sjouwen. De lichtgewicht F8 is uiterst draagbaar en
eenvoudig te gebruiken, hier draagt de
gebruiksvriendelijke geïntegreerde draaggreep zeker aan
bij.

Ontdek de genoegens van fluisterstille werking en
uitstekend brandstofverbruik, gecombineerd met het
soepele en betrouwbare vermogen van onze
viertaktmotor. Het CDI ontstekingssysteem van Yamaha
zorgt voor een betrouwbare, snelle start en met de
draaigasgreep en het vooruit-neutraal-achteruit
schakelsysteem is de motor veilig en gemakkelijk te
bedienen.

Deze lichtgewicht motor heeft vele kwaliteiten die hem
uiterst geschikt maken voor kleine transporttaken,
vistochtjes of lekker er op uit. Uiteraard is de F8 de
perfecte motor voor professioneel gebruikt.

Ergonomische schakelhendel op
de stuurhendel

Eenvoudig inklapbaar stuurhendel
ontwerp voor handig opbergen en
draagbaarheid

Extra speciale steun voor handig
verticaal opbergen

Compact en efficiënt
motorontwerp

Opmerkelijk vermogen en
indrukwekkend koppel

Grote en gebruiksvriendelijke
draaggreep

Standaard is een lichtspoel
gemonteerd.

Zoetwaterspoelsysteem

Ondiepwaterstand voor veilig
manoeuvreren in ondiep water

Toerentalbegrenzer

Beveiliging tegen starten in
versnelling

Waarschuwingsmelding bij lage
oliedruk
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Technologie waar de
wereld op vertrouwt

Of u nu geniet van de opwinding van de
watersport of liever heerlijk ontspant op uw
boot, kies de motor die u helpt om meer uit
uw tijd op het water te halen.

Iedere motor in ons assortiment maakt
gebruik van de allernieuwste Yamaha
buitenboordmotortechnologie,
motorconstructies en ingenieuze inlaat- en
uitlaatsystemen. De viertakt
buitenboordmotoren van Yamaha zijn zo
succesvol omdat we in plaats van bestaande
motoren aan te passen, volledig nieuwe
viertaktmotoren speciaal voor gebruik op het
water ontwikkelen.

Bovendien dragen onze speciaal ontworpen
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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Nieuwste generatie motorontwerp - efficiëntie en

vermogen
De F8 is uitermate compact en superefficiënt, met twee
cilinders en één bovenliggende nokkenas (SOHC). De stijlvolle
motorkap en graphics zijn een weerspiegeling van de moderne
aanpak die worden gebruikt bij het ontwerp, en zijn te vinden
op al onze motoren van de nieuwste generatie.

Geavanceerd stuurhendel ontwerp en bediening
De stuurhendel en bediening van de F8 hebben een nieuw
ergonomisch ontwerp gekregen. De stuurhendel heeft een zeer
comfortabele lengte en het schakelen gebeurt ideaal op de
stuurhendel zelf. Dit zorgt voor een eenvoudige, betrouwbare en
ontspannen bediening. De eenvoudig inklapbare hendel maakt
dragen en opbergen zeer handig.

Gemakkelijk te dragen
De F8 staat bekend om zijn prestaties en draagbaarheid, en de
nieuwe verfijningen in het ontwerp zorgen voor meer
gebruiksgemak dan ooit tevoren. De grote en comfortabele hendel is
nu in de stuurbeugel geïntegreerd. De stuurhendel kan eenvoudig
worden ingeklapt, zodat deze nog minder ruimte inneemt op de boot
en opbergen nog eenvoudiger maakt.

Speciale steun voor verticale opslagstand
Deze spannende motor bevat enkele zeer praktische verbeteringen,
waardoor hij nog gemakkelijker kan worden opgeborgen. Dankzij de
speciale steun kunt u de F8 verticaal opbergen of eenvoudig op zijn
achterzijde op het dek of de vloer plaatsen. Met de nieuwe, eenvoudig
inklapbare stuurhendel weet u zeker dat uw buitenboordmotor thuis of
aan boord minder kostbare ruimte in beslag neemt.

Zoetwaterspoelsysteem
Via een gemakkelijk toegankelijke aansluiting aan de voorkant kunt u
zout en vuil uit het koelkanaal spoelen zonder de motor te laten
draaien. Gewoon een slang aansluiten en spoelen. Dit is een zeer
efficiënte manier om corrosie tegen te gaan en de levensduur van uw
buitenboordmotor te verlengen.

Ondiepwaterstand
Dankzij de ondiepwaterstand kunt u ook in ondiep water veilig
manoeuvreren. Zo kunt u altijd zo dicht bij de oever komen als u wilt,
zonder bang te zijn uw propeller te beschadigen, of u nu in het troebele
water van een plas navigeert of in de nabijheid van een verraderlijke
zandbank.
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Motor F8F
Motortype 4-takt

Cilinderinhoud 212 cm³

Aantal cilinders en
configuratie

2 / in lijn, SOHC

Boring x slag 56,0 mm x 43,0 mm

Max. vermogen aan
propelleras in middenbereik

5,9 kW / 5.500 tpm

Max. toerental bij volgas 5.000 - 6.000 tpm

Smeersysteem Druksmering

Fuel Induction System 1 carburateur

Ontstekingsysteem CDI

Startsysteem Handmatig

Overbrengingsverhouding 2.08 (27/13)

Afmetingen F8F
Aanbevolen spiegelhoogte U =
Ultra lang / X = Extra lang / L =
lang / S = kort

S:431 mm L:558 mm

Gewicht inclusief propeller F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg

Inhoud brandstoftank Externe brandstoftank,  12 liter

Inhoud oliecarter 0,8 liter

Extra kenmerken F8F
Besturing Stuurhendel

Trim- en tiltsysteem Handmatig

Dynamo / vermogen 12V - 6A  met spanningsregelaar/gelijkrichter  **

Tilt limitter -

Startbeveiliging -

Propeller Inclusief

Modellen met linksom
draaiende propeller

-

Ondiepwaterstand Standaard

Digitale netwerkmeters (LCD
full colour)

-

Digitale netwerkmeters (rond
en vierkant)

-

Variabel sleeptoerental -

Dubbel acculaadsysteem -

Shift Dampening System (SDS) -

Opmerking De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm,
gemeten aan de propelleras, ** Optional for MH model, standard for for E
model
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F8FMHS € 2.695,00
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.

F8FMHL € 2.745,00
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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F8

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

Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.

Yamaha Marine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor onze Yamaha-productserie.

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 F8F met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


