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F130A: Cel mai bun raport putere/greutate din
clasă
Conceptul uşor, de ultimă generaţie al modelului F130 vă permite să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi pe
deplin de ambarcaţiunea dvs., acţionată de unul dintre cele mai ecologice şi mai eficiente motoare
ale lumii.
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Acestea sunt impresionante nu numai prin
specificaţiile de bază – motor DOHC în 4 timpi,
de 1,8 litri, cu 16 supape mari şi 4 cilindri în
linie – ci şi prin varietatea caracteristicilor
electrotehnice, care fac viaţa mai uşoară:
compatibilitatea cu sistemul nostru opţional de
reţea digitală, sistemul de asietă şi înclinare
asistat, pentru game variate de putere, cu
limitator al unghiului de redresare şi sistemul
telecomandat de siguranţă Y-COP® (ambele
opţionale), ca să amintim doar câteva.
Eficienţa sistemelor noastre EFI consacrate şi
a altor tehnologii noi de combustie asigură
fiabilitatea desăvârşită a acestui excepţional
motor Yamaha.
Fie că vă bucuraţi de adrenalina sporturilor
acvatice sau preferaţi să vă relaxaţi pe

• DOHC de 1.832 cc, cu 16 supape mari, 4
cilindri în linie şi 4 timpi
• Cântăreşte numai 174 kg – un raport
putere/greutate neegalat în această clasă
• EFI - performanţă curată, eficientă şi
fiabilitate
• Carcasă solidă de ultimă generaţie - elegantă
şi compactă
• Compatibil cu sistemul de reţea digitală
Yamaha
• Sistem cu plajă de turaţii variabilă - pentru
croaziere relaxate
• Protecţie client pentru motoare exterioare
Yamaha (Y-COP) opţională
• Alternator de mare randament, de 35 A –
pentru putere suplimentară la pornire
• Sistem PTT (asietă şi redresare servo) cu

ambarcaţiunea dvs., alegeţi motorul care vă
ajută să profitaţi cât mai mult de timpul
petrecut pe apă.

piston unic şi limitator opţional al unghiului de
redresare
• Sistem pentru ape puţin adânci pentru
navigare în apropierea ţărmurilor
• Elice din seria TALON – reduce zgomotul şi
vibraţiile

Culori
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Specificatii tehnice
Motor

Dimensiuni

Caracteristici

Tip motor
4 timpi

Control
Telecomandă

Capacitate cilindrică
1832 cmc

Metoda asietă & înclinare
Asietă & înclinare

Înălţime recomandată a
traversei bărcii
L516X643mm

Nr. de cilindri/Configuraţie
4/In-line, 16-valve, DOHC

Tambur de inducţie /
Alternator
12V -35Awith rectifier/regulator

Alezaj X Cursă
81.0 mm x 88.9 mm
Randament al axului elicei
la limită medie
95.6 / 6,300 rpm
Limită de operare completă
al acceleratorului
5,300 - 6,300 rpm
Sistem de ungere
Carter umed
Sistem de alimentare cu
combustibil
IEB

Imobilizator motor
YCOP optional
Elice
Opţionale
Cu turaţie variabilă RPM
With DN Gauges

Greutate cu elice
F130AETL:
174.0kg,F130AETX:
178.0kg
Capacitate rezervor
carburant
Capacitatea rezervorului
de ulei
3.2Litri

Shift Dampener System (SDS)
Optiune
Observaţie
{Datele în kW din această fişă se
bazează pe standardul ICOMIA 28,
măsurat la axul elicei}

Sistem de aprindere/avans
TCI
Sistem de aprindere
Electric cu pornire prin
amorsare
Raport de demultiplicare
2.15 (2813)
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