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Våra lätta tungviktare –
nu har de ännu mer kraft
Att ha mer kraft på sjön behöver inte betyda att man måste släpa
en tung utombordare ombord på båten – de lätta F8 och F9.9 är
enkla att bära. Deras användarvänliga inbyggda bärhandtag är
också till hjälp.

Upptäck hur skönt det är med tyst drift och utmärkt
bränsleekonomi, nu även med ännu mer av vår smidiga,
tillförlitliga effekt. Yamahas CDI-tändsystem garanterar pålitlig
start vid första försöket – och tillsammans med det vridbara
gashandtaget och F-N-B-växlingssystemet bidrar det till enkel,
säker hantering.

Det här är motorer med många funktioner, vilket gör dem
perfekta för småbåtar, kortare fisketurer eller familjeutflykter –
samt för dig som använder din båt som en pålitlig arbetspartner.

Ergonomisk växelspak på rorkulten

Handtag som är konstruerat för att
enkelt vikas ned för förvaring och
flyttbarhet

Extra stödkudde för bekväm vertikal
förvaring

Kompakt och effektiv
motorkonstruktion

Nya F8 har mer effekt och
imponerande vridmoment

Laddspole som standard

Enkel spak för styrfriktion (F8/F9.9 med
rorkult)

Spolsystem för färskvatten

Grundvattendrivsystem för strandnära
körning

Övervarvningsskydd

”Starta-med-växel”-skydd

Varningssignal vid lågt oljetryck
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Teknik som världen
litar på

Oavsett om du gillar att utöva vattensporter eller
bara föredrar att koppla av i din båt – välj den
motor som hjälper dig att få ut det mesta av din tid
på sjön.

Alla motorer i vår serie använder Yamahas senaste
marina tekniker, motorkonstruktioner och insugs-
och avgassystem - och vår 4-taktsutveckling har
varit så framgångsrik för att vi aldrig har försökt att
anpassa bilmotorer för vatten, utan istället
konstruerar och bygger vi våra 4-taktare för marint
bruk från början.

Våra särskilt konstruerade marina motorer bidrar till
att skydda miljön med nya, rena
förbränningstekniker – utan att kompromissa med
effekt, prestanda eller användbarhet.
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Den senaste generationens motordesign – och mer effekt
De här motorerna är mycket kompakta och effektiva med 2-cylindrar
och enkel överliggande kamaxel (SOHC) – och en snygg ny kompakt
kåpdesign som matchar våra motorer i den senaste generationen. Nya
F8 har också längre slaglängd som innebär 7,5% större slagvolym, vilket
ger ännu mer effekt och vridmoment.

Avancerad rorkultsdesign och reglage
På de senaste modellerna har en ergonomisk design tillämpats för
rorkultens handtag och reglage. Rorkulten har en mycket bekväm längd
och växelspaken är idealiskt placerad på själva rorkulten, vilket gör den lätt
att komma åt och gör styrningen tryggare och mer avslappnad. Eftersom
den går lätt att vika ned är den bekväm att bära och förvara.

Verklig bärbarhet – och så lätt att bära
Båda dessa motorer är kända för sin smidighet och har designförbättringar
som gör de lättare än någonsin att hantera. Det större och bekvämare
bärhandtaget är nu integrerat i styrstaget och den nydesignade rorkulten går
smidigt att fälla bak – en stor fördel vid förvaring.

Stödkudde för bekväm förvaring
De senaste modellerna har några andra väldigt praktiska förbättringar som gör
förvaring till en barnlek. Den speciella stödkudden gör att du kan förvara motorn
vertikalt – eller bara lägga den på däcket eller durken – och med den nya vikbara
rorkulten kan du vara säker på att de här motorerna tar upp mindre av ditt
värdefulla utrymme ombord eller där hemma.

Spolsystem för färskvatten
Via en lättåtkomlig, frontmonterad anslutning kan du enkelt skölja bort
saltvatten och smuts utan att behöva starta motorn. Anslut bara en slang och
spola så är saken klar. Det här är ett mycket effektivt sätt att minska
korrosionen och förlänga motorns livslängd.

Grundvattensmyg
Du kan lugnt styra in mot stranden tack vare Yamahas grundvattensmyg. Detta
system skyddar propellern för att du ska kunna komma så nära du behöver,
oavsett om du manövrerar i en mörk insjö eller runt kristallklara grund till havs.



 

 

 

F9.9 // F8
www.yamaha-motor.se

Motor F9-9 F8
Motortyp 4-takts 4-takts

Slagvolym 212 cm³ 212 cm³

Antal cylindrar/konfiguration 2/In-line, SOHC 2/In-line, SOHC

Borrning och slag 56,0 mm x 43,0 mm 56,0 mm x 43,0 mm

Propelleraxeleffekt vid mellanhöga
varvtal

7,3kW / 5500 rpm 5,9kW / 5500 rpm

Fullgasområde 5000 - 6000 rpm 5000 - 6000 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump

Bränslesystem 1 förg. 1 förg.

Tändning / advance system CDI CDI

Startsystem Manual (MH), Electric (E) Manuell

Utväxling 2.08 (27/13) 2.08 (27/13)

Dimensioner F9-9 F8
Rekommenderad akterspegelhöjd S:431mm L:558mm S:431mm L:558mm

Vikt med propeller F9.9JMHS: 40.0 kg, F9.9JMHL: 41.0 kg,
F9.9JES:42.0 kg F9.9JEL:43.0 kg

F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg

Bränsletanksvolym separat,  12 liter separat,  12 liter

Oljetrågsvolym 0,8 liter 0,8 liter

Extra funktioner F9-9 F8
Styrenhet Tiller handle (MH), Remote control (E) Rorkult

Trim & tilt metod Manuell Manuell

Tändspole/generator 12V - 6A *finns som tillval with
rectifier/regulator  **

12V - 6A  with rectifier/regulator *finns
som tillval **

Tilt limitter (only for remote control
specs)

- -

Startspärr - -

Propeller Included Included

Motroterande modell - -

Grundvatten skydd Standard Standard

Digitalt nätverksinstrument med färg
LCD skärm

- -

Digitalt nätverksinstrument
(rund/fyrkantig)

- -

Variabelt trolling varvtal - -

Laddsystem för dubbla batterikretsar - -

Växel dämpningssystem (SDS) - -

Anmärkning Effekten i kW är mätt på utgående
propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard,
** Optional for MH model, standard for E
model

Effekten i kW är mätt på utgående
propelleraxel enligt ICOMIA 28 standard,
** Optional for mh model standard for E
model

All information här är avsedd endast som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som
körs av proffs och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala
föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad personlig flytanordning och säkerhetsutrustning till sjöss.



årsmodell 
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F9-9 F8

Yamahas kvalitetslöfte
De auktoriserade återförsäljarna har den kunskap och utrustning som krävs för att erbjuda bästa service

och rådgivning för din Yamaha-produkt. Därför rekommenderar Yamaha att du uppsöker en

auktoriserad Yamaha-återförsäljare för all service.

Yamahas originaldelar och tillbehör är speciellt utvecklade, konstruerade och testade för Yamahas

produktsortiment. Vi rekommenderar även att du använder Yamalube®. Yamalube® är vårt eget fabrikat

av smörjmedel, speciellt framtaget för Yamahas motorer. Dessa smörjmedel är utvecklade för att arbeta

effektivt i alla körsituationer.

Utöver användbara och snygga tillbehör kan Yamaha erbjuda ett brett sortiment med innovativa

båttillbehör av högsta kvalitet.  Vi har även ett stort sortiment av fritidskläder. För mer information, gå

till:

http://acc.yamaha-motor.eu/marineengines

Upplev mer av

Yamaha F9.9 // F8 med din mobil

Yamaha Motor Scandinavia
Box 24

12321 Farsta
Sverige


