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Az autónkba integrált okos kis elektronika, mely védelmet nyújt az illetéktelenek ellen, mára már 
hétköznapi. Miért ne lehetne a hajónk motorjában is hasonló védelem?   
 
Ahogy az várható volt, az első gyártó, aki ezt felismerte és megtette az első lépést, az a Yamaha, aki mára 
bevezette az új, innovatív Y-COP rendszerét a vadonatúj F40 és F30 modelleken. A Y-COP (Yamaha 
Customer Outboard Protection) egy egyszerű, praktikus és könnyen használható rendszer. Mindössze egy 
egyszerű távvezérlő zárja és nyitja a motort egyetlen gomb megnyomásával, mint egy személyautó 
esetében! Ez is egy újítás, melyet a Yamaha indított el és ékes bizonyítéka annak, hogy amikor a vevők 
igényeiről van szó, a azonnal cselekszik.  
 
 
 
 
Ugyan ez az újítás a Yamaha 4-ütemű család történetében már régóta kívánatos volt, de van itt más is, 
mely igazi kényelmet jelent a büszke hajótulajdonosok számára. Miért? Mert a 3 hengeres 
teljesítménybombák kompakt, újratervezett burkolata a legújabb marine technológiát rejti, számos egyéb 
új tulajdonsággal együtt; mindezt bizonyára irigyelni fogja az összes többi nem Yamaha tulajdonos.  
 
Minden más eddig készült Yamaha motorhoz hasonlóan a teljesítmény, megbízhatóság, kényelem és 
kezelhetőség verhetetlen kombinációja érvényesül – ezért is beszélhetünk a világ kedvenc csónakmotor 
márkájáról –, és ez teszi ezeket a csónakmotorokat annyira kívánatossá. Ám az új F40 és F30 még többet 
nyújt, ami a felhasználóbarát paramétereket illeti:  
 
Digitális hatékonyság. Ezek a motorok már gyárilag rendelkeznek a Yamaha lenyűgöző digitális hálózati 
rendszeréhez és a Digitális Hálózati Műszerek széles palettájának csatlakoztatásához szükséges 
előkészítésekkel. A műszerek opcionálisan rendelhetőek, egyedülállóak a kényelem, pontosság, 
kontrollálhatóság és az egyszerűség tekintetében. Sőt, mi több, ezen keresztül hozzáférünk még egy 
egyedülálló funkcióhoz: a Yamaha exkluzív és nagyon hasznos változtatható alapjárati fordulatszám 
(Variable Trolling RPM) kapcsolójából is kapacitálhat a tisztelt ügyfél. Legyen a kikötői manőver 
végrehajtása gyerekjáték, precíz és abszolút biztonságos. Hagyja, hogy a kapitányt megtapsolják! 
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Abszolút megbízhatóság. EFI –elektronikus hengerenkénti (multi-point) benzin befecskendezés– az 
újonnan tervezett fojtószelepekkel, hosszabb szívócsatornákkal és egy új motort kontroláló modullal 
együtt megbízható, gyors indulást, csendes üzemmódot, hatékony gyorsulást és kimagasló végsebességet 
eredményez. És ez nem minden: mindkét motor kiemelkedő üzemanyag hatékonysággal és 
gazdaságossággal bír, miközben természetesen a környezetvédelmi előírásoknak is megfelelnek.  
 
  

 
 
 
Két nagyszerű csónakmotor – még több innováció. A Yamaha továbbra is a legújabb és legjobb 
technológiával rukkol elő a piacon, ezáltal a hajózást még pihentetőbbé és élvezetesebbé teszi. Ez a 
legjobb teljesítményt, megbízhatóságot, tartósságot és értéket jelenti, amelyhez jelenleg hozzájuthatunk.   
 
További termék információk: 
www.marine.yamaha-motor.hu 
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