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A Yamaha lenyűgöző 425 lóerős V8 XTO-ja, amelyet mindössze néhány hónapja
mutattunk be, új mércéket állított fel, és világszerte beszédtémává vált - nem
csak azért, mert korábban elérhetetlen tehcnológiai funkciókkal rendelkezik,
hanem a legvadabb álmokat is meghaladó felhasználói élmény miatt. Most
büszkén jelentjük be legújabb termékünket…

A Yamaha új, 5,6 literes V8 F375 XTO motorját

Új, izgalmas 375 lóerős modellünk annak jegyében csatlakozik a Yamaha V8
termékcsaládhoz, hogy ezen fantasztikus, a külmotor teljesítményével
kapcsolatos újításokat hajók még nagyobb méretskálájához tegye elérhetővé.
Tehát kiváló technológiája nagy részben egyezik a 425 lóerős Yamaha V8 XTO-
val, így olyan újításokkal dicsekedhet, mint a közvetlen befecskendezésű
kipufogórendszer és a teljesen integrált elektromos vezérlőrendszer.

Ez az 5,6 literes, brutális nyomatékot és tolóerőt, valamint 375 lenyűgöző lóerőt
leadni képes gépezet jóval több, mint egy egyszerű külmotor. Valójában ezek a
motorok saját, egyedi helyet foglalnak el a piacon: a vásárlók egy teljesen
integrált meghajtórendszert kapnak, amelynek köszönhetően beléphetnek a
nyílt vízi teljesítmény és kormányozhatóság teljesen új világába - különösen, ha
a motort a Yamaha legújabb, CL7™ kijelzővel ellátott integrált Helm Master®
hajóvezérlő rendszerével párosítják.

Yamaha - prémium minőség világszerte

Mint testvérmotorjával is, az új F375 XTO motorral a Yamaha még magasabb
szintre emelkedhet a prémium gyártók között, hiszen új terméke fantasztikus
teljesítményt és tolóerőt képvisel, páratlanul strapabíró és megbízható, és
újszerű rendszerintegrációs és precíziós vezérlési megoldásokat kínál - mindezt
a megszokott praktikus használat és kiváló ügyfélszolgálati ellátás mellett.

A Yamaha ennek eléréséhez újragondolta a külmotorok és a hozzájuk
kapcsolódó rendszerek koncepcióját: az iparágban újnak számító technológiákat
vezetett be, és természetesen felhasználta a külső hajómotorok tervezése és
gyártása terén hosszú évek alatt szerzett tapasztalatait, amelyek révén már az
egész világ elismerését kivívta.

Extrém teljesítmény, nyomaték és tolóerő
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A legnagyobb és legnehezebb hajók és luxusminőségű merevhéjas felfújható
hajók „tolásához" elegendő nyers erő kifejtéséhez kiemelkedően robusztus
hajtóműház és a valaha készült legerősebb powerhead szükséges - e két
komponens zökkenőmentes együttműködése felelős az extra nagy méretű
hajócsavarok meghajtásáért.  Az XTO egyedi jellege már itt megmutatkozik: ezek
az első négyütemű motorok az iparágban, amelyek közvetlen befecskendezéssel
működnek. A nagy nyomás alatt lévő üzemanyag közvetlen befecskendezése az
égéstérbe jelentősen növeli a porlasztás és az üzemanyagégés hatékonyságát,
így a lehető legjobb teljesítmény és hatásfok érhető el.

Belső égés extrém hatásfokon

A fejlett közvetlen befecskendezésű rendszer nem kevesebb mint öt
üzemanyag-szivattyúval működik, és akár 200 bar befecskendezési nyomás
elérésére is képes. A háromfázisú üzemanyagnyomás-rendszerben, a
páraleválasztó tartályban (VST) két független szivattyú is helyet kapott, amelyek
csak adott fordulatszámnál aktiválódnak. Ez még magas fordulatszám mellett is
páratlanul pontossá teszi az üzemanyag-áramlást és -szállítást.

A Yamaha F375 XTO motor kompresszióaránya is kimagasló: 12,2 az 1-hez. Az In-
Bank™ kipufogó közvetlen utat biztosít a gáznak az alsó egységbe, majd a
hajócsavaragy középpontján kívül a motoron kívülre, ami hatékonyabbá teszi az
áramlást. A fenti jellemzők együttes hatása azzal jár, hogy minden egyes
szikrával nagyobb teljesítményt lehet csiholni - hogy az égési hatékonyságról ne
is beszéljünk.

A szivattyúkról… ők is extrémek!

Az ilyen fejlett motoroknál nem csupán az üzemanyag esetében van szükség
kiemelkedően fejlett szivattyúkra - hanem a víz és az olaj miatt is - ezért a F375
XTO-t egy különleges, kétfázisú vízszivattyúval és egy kétkamrás olajszivattyúval
is felszereltük, amelyek magas fordulatszámon is konzisztens teljesítményt
képesek nyújtani.

A vízszivattyúban egy masszív, gumi szivattyúkerék (impeller) és egy
kiemelkedően strapabíró acél szivattyúkerék felel a magas nyomásért. Ez a
kialakítás garantálja, hogy a szivattyú nagy mennyiségű hűtővizet képes
áramoltatni, így a hőmérséklet szabályozása magas fordulatszámon és a
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legmostohább nyílt vízi körülmények között sem jelent gondot.

Az első csavartól extrém teljesítményre és
megbízhatóságra tervezve

A nagy méretű fogaskerékház, a megerősített fogaskerekek, a robusztus, nyílt
vízi használatra tervezett konzol és a szupererős motorrögzítők mellett a F375
XTO hengerperselyei plazmafúziós technológiával készültek, amely nem csupán
további erősíti tartósságukat, de lehetővé teszi, hogy a motor még kisebb helyen
elférjen.

A mikrotexturált felület 60 %-kal keményebb az acélnál, ám jóval könnyebb
annál, így a motorkapacitás anélkül növelhető, hogy nagyobb powerheadre
lenne szükség. Az üzemanyag-takarékos használathoz az alacsonyabb felületi
súrlódás is hozzájárul.

A hengersorokban kettős felülvezérlésű, tartósságra tervezett
szeleprendszereket helyeztünk el, amelyeket egy olajfürdőbe merített önfeszítő
lánc köt össze, ami hozzájárul a pontos szelepvezérléshez és a hosszú
élettartamhoz, míg a karbonbevonatú szelepemelők tovább növelik a
tartósságot, és csendes csatlakozást biztosítanak a precíz motorvezérlés
érdekében.

Extrém rendszerintegráció a teljesítmény és a
vezérelhetőség jegyében

Egy másik piacvezető újdonság a teljesen integrált elektromos vezérlőrendszer.
A rendszer nem tartalmaz hidraulikavezetékeket és rudazatot, így gyorsabban és
simábban reagál, mint a hagyományos megoldások, ezen felül segít
átláthatóbbá tenni a rögzítést és a fenékszivattyű területét. A lehető legjobb
vezérlés természetesen akkor érhető el, ha a F375 XTO motort a Yamaha
rendkívül népszerű, egyedi Helm Master® teljesen integrált hajóvezérlő
rendszerével együtt használja, amely forradalmian új, joystickkal irányítható
dokkolórendszert és kiemelkedő minőségű, színes CL7™ kijelzőt tartalmaz.

Az extrém kényelem sem maradhat el
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Az új XTO OS™ hajócsavarokat is úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjenek a
Yamaha F375 XTO hatalmas nyomatékához. Az új, 16 és 17⅛ hüvelyk közötti
átmérőjű csavarok mind előre-, mind hátramenetben nagyobb tolóerőt képesek
kifejteni. A csavarok most ráadásul nagyobb felületi területtel készülnek, így a
legnagyobb hajók meghajtására és vezérlésére is kiválóan alkalmasak. 

Az új kipufogógáz-elvezető rendszernek köszönhetően ráadásul ezek a
hajócsavarok egy további előnyt is kínálnak: hátramenetben is azonnali
gázreakciót tesznek lehetővé, ennek köszönhetően a Yamaha F350 motorjához
képest akár háromszor nagyobb hátrameneti tolóerő érhető el. Ez pedig
megkönnyíti a manőverezést és a hajó irányítását a dokkolás során. 

A F375 XTO esetében ráadásul nem is kell elhagynod a dokkot az alsó egység
szervizeléséhez, hiszen a fogaskerékház kenőanyaga speciálisan kialakított
rendszerünknek köszönhetően úgy is kicserélhető, hogy a hajó nem hagyja el a
vizet. A F375 XTO ezenfelül kiváló töltési funkciókkal is bír, akár 90 amperes
teljes (bruttó) áramerősség leadására is képes.

Az extrém teljesítmény jövője most tényleg
elérkezett!

Összefoglalva: a Yamaha új V8 XTO Offshore és a legújabb F375 XTO motorja
minden szempontból „extrém" teljesítményt nyújt, és páratlan tulajdonlási és
vezetési élményeket kínál a vásárlóknak. Forradalmian új tengerészeti kialakítás
és mérnöki technológiák, piacvezető innováció, minőség és kiválóság - a Yamaha
itt és most elhozta a jövőt!

Az F375 XTO ezév őszétől a Yamaha Grey színben lesz elérhető.

A Düsseldorfi Hajókiállításon mutatjuk be, amely 2019. január 19-én veszi
kezdetét.
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