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Meridieselmoottorit ja aggregaatit        Y 

S-Drive vetolaitteella 
löytyy useita malleja. 

Pyydä tarjousta. 

Lombardini Marinen sarja poikkeuksellisen keveitä ja kompakteja moottoreita takaavat luotettavuuden kaikissa 
veneilyolosuhteissa. Kaikki mallit ovat asennusvalmiita, makeavesijäähdytyksellä varustettuja meridieselmoottoreita. 
Vakiovarusteena mm. 12 V sähkö- järjestelmä ja 120 A laturi (mallissa LDW502M 40 A laturi) sähköinen pysäytin, 
öljyntyhjennyspumppu (ei LDW502M), kumityynyt, mittaristo ja johtosarja sekä työkalut.  
FOCS mallit 11-35hv, CHD mallit 50-61hv, KDI 41-74hv 
 Lisätietoa löytyy: www.lombardini.fi  

Monta syytä valita VETUS meridieselmoottori 
• Kolmen vuoden takuu ja maailmanlaajuinen huolto- ja varaosapalveluverkosto. 

• Yli 40 vuoden kokemus luotettavista ja kestävistä meridieseleistä. 
• Erittäin hiljaiset ja taloudelliset moottorit ovat käyttäjäystävällisiä. 
• Helppo huolettavuus huoltokohteiden sijoittelun vuoksi 
• Kaikissa moottoreissa on polttoainejärjestelmän automaatti-ilmaus 

• Kaikissa moottoreissamme on vakiona pakokaasun lämpötilavaroitin 

• Kaikki VETUS meridieselit täyttävät Eurooppalaiset RCD 2 päästövaatimukset 
    Nyt uusi mallisarja saatavissa,   

    M - sarja 12hv, 16hv, 27hv, 33hv, 42hv, 52hv 

     H - sarja,  63,5hv  (80,3hv *RCD 1)  

     F - sarja,  145hv, 175hv, 190hv 

    D - sarja,  122hv, 140hv, 170hv, 210hv 

Lisätietoa: www.vetus.fi 

VD6.210  210hv/2400rpm VF4.200   190hv/4100rpm M2.18    16hv/3600rpm 

Kompaktit VETUS GX aggregaatit ovat sekä 
luotettavia että helppokäyttöisiä. Ne ovat myös 
poikkeuksellisen hiljaisia innovatiivisten VETUS 
M-Line -moottoreiden ansiosta. GX-generaattori
-valikoimassa käytetyt generaattorit on suunni-
teltu erityisesti merenkulun sovelluksiin. Korke-
alaatuinen suunnittelu-, eristys- ja viimeistely-
standardi takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän.  

Vetus Aggregaattien toimitukseen kuuluu asennusosat, 
äänenvaimentimet, läpiviennit ja letkut. 
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Yanmar on rakentanut moottoreita yli 100 vuotta ja kehittänyt erittäin 
laadukkaita ja luotettavia merimoottoreita. Mallisto kattaa 
9 hv—900 hv moottoritehot niin moottori– kuin purjeveneille.  

Moottoreita käytetään sekä huvi– että ammattikäytössä. 
Huolto- ja varaosat suoraan varastostamme tai nopealla 
toimitusajalla tilattaessa. 
 
UUTUUS! Yanmar 4LV-sarja on 4-tahtinen, nelisylinterinen, vesijäähdytetty 
dieselmoottori. 

 Suunniteltu erityisesti yli 50 jalan purjeveneisiin, moottoriveneisiin ja 
kevyisiin kaupallisiin aluksiin 

 Tehokas alhaisen vääntömomentin suorituskyky, joka tuottaa erinomai-
sen kiihtyvyyden 

 Ylittää EPA Tier 3 ja RCD Stage 2 -määräykset 

 Savu, haju ja melu ovat huomattavan vähäisiä 

 Suora liitäntä plug & play -integroinnille 
   

Työkäyttöön tarkoitettujen Yanmar Commercial High Speed dieselmootto-
rien mallisto kattaa teholuokat 12 hv (8,8 kW)  -  911 hv (670 kW). 
Myös laaja valikoima IACS sertifikaatteja on tarjolla kaikkiin käyttökohteisiin. 
     
Lisätietoa löytyy: www.yanmar.fi 

8LV-SARJA (320-370hv) 

Ota yhteyttä kun suunnittelet moottorin 
vaihtoa, niin autamme vankalla ko-
kemuksella oikean moottori-kytkin paketin 
suunnittelussa veneeseenne 

Cummins merimoottorit tarjoavat luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta 
merenkulun ammattilaisille ja vaativille vapaa-ajan veneilijöille. Moottorit ovat suun-
niteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin, joita raskas työkäyttö 
edellyttää. Mallistosta löytyy myös vapaa-ajan veneisiin moottoreita, jotka sopivat 
niin hidas- kuin nopeakulkuisten veneiden voimanlähteiksi.  

Cummins moottorit ovat vaihtoehto jotka tarjoavat suorituskykyä ja luotettavuutta 
hintaan, joka on yksinkertaisesti vertaansa vailla. Valikoimaan kuuluvat vaativaan 
käyttöön soveltuvat propulsiomoottorit, hätä- ja apugeneraattorit sekä 
muut merimoottorit aina huviveneiden tarpeista suurempiin kaupallisiin 
aluksiin, rannikkovartioston, matkustaja-alusten ja puolustuskäyttöön 
tarkoitettujen alusten tarpeisiin. 

1GM10 9 hv   


