
Διεθνώς
αναγνωρισμένη
τεχνολογία
Για τις περιπέτειές σας στο νερό, η 4-κύλινδρη μηχανή 175hp

αποτελεί μια τέλεια ισορροπημένη και απόλυτα αξιόπιστη

μονάδα παροχής ισχύος.

Οι τελευταίες τεχνολογίες θαλάσσης της Yamaha με τις

προηγμένες διατάξεις κινητήρα και τα εξελιγμένα συστήματα

εισαγωγής και εξαγωγής, προσφέρουν κορυφαία απόδοση

υποβοηθούμενη από συστήματα ελέγχου μέσω

μικροϋπολογιστή, τα οποία παρακολουθούν όλες τις

παραμέτρους λειτουργίας του κινητήρα, από το μείγμα

καυσίμου και την απόδοση καύσης μέχρι τον

προγραμματισμό της συντήρησης.

Επίσης, η Yamaha ακολουθεί προγράμματα συνεχούς

ανάπτυξης για καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής καύσης και

προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς όμως κανένα

συμβιβασμό στη θρυλική παροχή ισχύος, τις επιδόσεις ή την

αξιοπιστία των κινητήρων Yamaha.

4 -κύλινδρη, 16-βάλβιδη μηχανή 2,8

λίτρων με 2ΕΕΚ

Το φημισμένο σύστημα EFI της Yamaha

για κορυφαία απόδοση

Στρόφαλος με εκτροπή και ειδικός

άξονας εξισορρόπησης

Λειτουργία ελέγχου μεταβλητής

ταχύτητας ψαρέματος

Συμβατότητα με το ψηφιακό σύστημα

δικτύου της Yamaha

Σύστημα απόσβεσης κραδασμών (SDS)

για ομαλή αλλαγή ταχυτήτων

Προαιρετικό αντικλεπτικό σύστημα Y-

COP (Yamaha Customer Outboard

Protection)

Προαιρετικό σύστημα περιορισμού

κλίσης

Γεννήτρια υψηλής απόδοσης (50A)

Προαιρετικό διπλό σύστημα φόρτισης

μπαταρίας
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Διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία
Για εκπληκτική ισχύ και επιτάχυνση, αυτή η μηχανή, η οποία παρέχει "καθαρές", αθόρυβες και ομαλές

επιδόσεις και διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου (EFI), είναι ασύγκριτη. Αν προσθέσετε την οικονομία,

την αξιοπιστία και τις συνολικές επιδόσεις, έχετε την τέλεια επιλογή.

Το μοναδικό και οικονομικό στην κατανάλωση σύστημα EFI της Yamaha, το ECU με μικροεπεξεργαστή, η

τεχνολογία καθαρής καύσης και τα συστήματα μείωσης θορύβου έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται

άψογα μεταξύ τους. Επιπλέον, το εξελιγμένο διαγνωστικό σύστημα λειτουργεί μέσω σύνδεσης σε υπολογιστή

και παρουσιάζει δεδομένα για τη μηχανή και τις επιδόσεις. Επομένως, η συντήρηση είναι πολύ γρήγορη και

απλή.

Όπως όλες οι μηχανές της Yamaha με EFI, η 175hp έχει δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο αποκλειστικό

σύστημα δικτύου της Yamaha, που σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη σειρά

προηγμένων ψηφιακών μετρητών και οργάνων.
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Προαιρετικό αντικλεπτικό
σύστημα Y-COP (Yamaha
Customer Outboard Protection)

Το μοναδικό σύστημα immobiliser Y-COP

της Yamaha είναι μια απλή, εύχρηστη και

αποτελεσματική προαιρετική επιλογή: το

απλό τηλεχειριστήριο κλειδώνει και

ξεκλειδώνει τη μηχανή με το πάτημα ενός

κουμπιού. Έτσι, κανείς δεν θα "δανειστεί"

την εξωλέμβια μηχανή σας για βόλτες χωρίς

να το ξέρετε και θα νιώθετε πιο σίγουροι

όταν αφήνετε το σκάφος σας χωρίς

επίβλεψη.

Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
ψαρέματος

Μια ακόμα δυνατότητα του ψηφιακού

συστήματος δικτύου είναι το εύχρηστο

κουμπί στο στροφόμετρο, το οποίο παρέχει

άμεσο έλεγχο των στροφών της μηχανής

και δυνατότητα ρύθμισής τους σε βολικά

βήματα των 50 σ.α.λ., μεταξύ 650 και 900

σ.α.λ. Το αποτέλεσμα είναι ομαλή και άνετη

πλεύση.

Ψηφιακά όργανα δικτύου
(προαιρετικά)

Όλοι οι κινητήρες με EFI μπορούν να

συνδεθούν μέσω του συστήματος δικτύου της

Yamaha σε μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών

οργάνων, τα οποία σάς βοηθούν να

εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση

του κινητήρα. Το στροφόμετρο πολλαπλών

λειτουργιών παρέχει ενδείξεις για στροφές,

ώρες λειτουργίας κινητήρα, γωνία διαγωγής,

πίεση λαδιού και προειδοποιητικές λυχνίες.

Το συνδυασμένο όργανο μέτρησης ταχύτητας/

διαχείρισης καυσίμου παρουσιάζει την

ταχύτητα, τη στάθμη του ρεζερβουάρ

καυσίμου και δεδομένα εξοικονόμησης

καυσίμου.

Σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (SDS)

Το κατοχυρωμένο σύστημα απόσβεσης

κραδασμών (SDS) της Yamaha, που

χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα μεγαλύτερα

μοντέλα V8 και V6, είναι ένα εκπληκτικό

χαρακτηριστικό, το οποίο μειώνει σημαντικά

το θόρυβο που συνήθως σχετίζεται με τις

αλλαγές σχέσεων. Μια προσεκτικά

σχεδιασμένη λύση με σφηνοειδή λαστιχένια

πλήμνη και σφηνοειδή ροδέλα στην

πρύμνη για την απορρόφηση του θορύβου

και των κραδασμών, που εξασφαλίζει

ομαλότερες και αθόρυβες αλλαγές

σχέσεων.

2,8 λίτρων, 4-κύλινδρη, 16-
βάλβιδη με 2ΕΕΚ και
ηλεκτρονικό ψεκασμό
καυσίμου (EFI)

Αυτή η καθαρόαιμη μηχανή έχει εξαιρετική

απόδοση καύσης σε όλο το εύρος

στροφών με χαρακτηριστικά όπως EFI, 4

βαλβίδες ανά κύλινδρο και δύο

εκκεντροφόρους επί κεφαλής (2ΕΕΚ).

Συνοπτικά, ένας εξαιρετικός συνδυασμός

εξελιγμένων τεχνολογιών που προσφέρει

εξαιρετική ιπποδύναμη ανά λίτρο και

υψηλή αναλογία ισχύος/βάρους.

Ειδικός στρόφαλος με εκτροπή
για σχεδίαση μικρού μεγέθους

Σχεδιάσαμε την 175hp έτσι ώστε να έχει

εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ενώ ο ειδικός

στρόφαλος με εκτροπή και ο άξονας

εξισορρόπησης με μετάδοση κίνησης μέσω

γραναζιών είναι απλώς δύο από τις πολλές

προηγμένες τεχνολογίες που έχουν

αναπτυχθεί από τους μηχανικούς μας με

σκοπό την επίτευξη αυτού του μικρού

μεγέθους. Τα συστήματα εξάτμισης με

λαβύρινθο διαθέτουν στεγανό εξωτερικό

τοίχωμα, που τα κάνει και εξαιρετικά αθόρυβα.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα τετράχρονος
Κυβισμός 2,785cc
Αρ. κυλίνδρων/Διάταξη 4/In-line, 16-valve, DOHC
Διαμέτρος x Διαδρομή 96.0 mm x 96.2 mm
Ιπποδύναμη στον άξονα της προπέλας 128.7 / 5,500 rpm
Εύρος μέγιστων στροφών 5,000 - 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Fuel Induction System EFI
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική με Prime Start™
Σχέση μετάδοσης 1.86 (2614)

Διαστάσεις

Συνιστώμενο ύψος καθρέπτη L516X:643mm
Βάρος με την προπέλα F175AETL: 224.0kg,F175AETX:225.0kg,
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου -
Χωρητικότητα κάρτερ λαδιού 4.5litres

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Control Χειριστήριο

Μέθοδος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης
Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και
ανύψωσης

Πηνίο φωτισμού/γεννήτρια ρεύματος 12V -50Awith recti er/regulator
Engine immobilizer YCOP optional
Propeller Προαιρετικό
Variable Trolling RPM With DN Gauges or m-f tiller handle
Dual Battery Charging System Προαιρετικό
Shift Dampener System (SDS) Προαιρετικό

Σχόλια
The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28
standard, measured at the prop shaft
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All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior

notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance

in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images.

Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal  otation device

and safety equipment when boating.
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