CHÂN
CHÂNVỊTVỊT
SDS (Shift Damper System)

Chân vịt được thiết kế mới để giảm sốc (shock) và tiếng ồn khi vào số. Bộ
giảm sốc đặc biệt được trang bị bên trong chân vịt để giảm chấn và giảm các
va đập thường xuyên xảy ra ở thời điểm vào số giúp việc vận hành yên tĩnh
hơn, êm ái và chắc chắn hơn.

SALTWATER Series XL/XL4

Chân vịt bằng thép không gỉ được đánh bóng là mẫu thiết kế dành cho tàu hoạt động
xa bờ cỡ lớn, để tối ưu hóa lực đẩy. Đặc tính thiết kế của chúng là đường kính cánh lớn
hơn được áp dụng cho Model F300D, FL300D.

BLACK Series

Một lựa chọn thông minh. Vật liệu chế tạo của chân vịt là thép không
gỉ cho phép cánh của nó mỏng hơn, hiệu suất đạp nước và độ bền cao
hơn với chi phí hợp lý. Chân vịt được phủ sơn màu đen bên ngoài.
61A/61B

SDS Type

Pitch 17, 19, 21 inch
4-st 200-250 hp

6AW/6AX

XL: 13, 15, 17, 19, 21, 23 inch
Pitch
XL4: 15, 17, 22, 24 inch
4-st 300 hp

6G5/6K1

6G5: 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25 inch
6K1: 15, 17, 19, 21,
23 inch
4-st 150-250 hp
2-st 150-200 hp

Pitch

SALTWATER Series HS4/II

Loại chân vịt này nổi tiếng với độ bền và hiệu suất nhiên liệu vượt trội trên các tàu
hoạt động xa bờ cỡ vừa. Chân vịt có đặc tính ngăn chặn không khí xâm nhập từ môi
trường khi tàu hoạt động ở vùng biển nhiều sóng.

688/6L6

688:14, 16, 17, 19,

Pitch 21, 23, 25 inch

6L6:17, 19, 21 inch

4-st 50-115 hp
2-st 60-85 hp

663
Pitch 11, 12, 13, 14, 15,
16 inch

4-st 30-60 hp
2-st 40 hp

ALUMINIUM Series

Thiết kế chân vịt Nhôm của YAMAHA có chất lượng và hiệu suất cao
với giá thành thấp, trọng lượng nhẹ. Một lựa chọn tốt cho động cơ
YAMAHA gắn ngoài. Chúng tôi có sẵn tất cả các loại chân vịt với nhiều
đường kính và bước khác nhau cho các Model.

SDS Type
6CE/6CF
Pitch
4-st
2-st

HS4: 21, 22, 23 inch
II: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 inch
150-300 hp
150-200 hp

69W

6E5

YAMALUBE

11, 13, 14, 15, 17, 19,

Pitch 21, 23, 25 inch

Pitch

4-st
2-st

4-st
2-st

50-115 hp
60-85 hp

11, 12, 13, 14, 15 inch

ĐỘNG CƠ THỦY GẮN NGOÀI YAMAHA

30-60 hp
40 hp

VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ TIN CẬY

Dầu bôi trơn cao cấp/ Premium Lubricity
Khả năng làm sạch cặn bẩn/ Detergency
Tính lỏng ở nhiệt độ thấp/ Low-temperature fluidity
Tiết kiệm nhiên liệu/ Improve Fuel efficiency
Khả năng chống gỉ và ăn mòn cao/ Superior rust and corrosion resistance
Kéo dài tuổi thọ động cơ/ Ensure high performance and long life engine
Dầu động cơ gắn ngoài duy nhất có chứng chỉ Quatest 3/
The only Outboard motor engine oil certified by Quatest 3

664
Pitch
4-st
2-st

63V
8, 9, 10 1/2, 11 1/4
12, 13 inch
20-25 hp
25-30 hp

Pitch
4-st
2-st

9, 10, 11, 12 inch
20 hp
15 hp

• Việc cải tiến sản phẩm có thể thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước • Một số hình ảnh bao gồm các thiết bị tùy chọn
• Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào từng Model • Hình ảnh không có tỷ lệ

KHƠI DẬY ĐAM MÊ
Bằng đam mê, sự đổi mới,
chúng tôi tạo ra những giá trị và trải nghiệm vượt trội,
làm phong phú mọi khía cạnh của cuộc sống.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HÀNG HẢI MINH LONG
539 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 - 62961838 Fax: (+84) 28 - 62961836
Web: www.mlmarine.com
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300-20 HP

-thì (stroke) Thương mại

YAMAHA OUTBOARD MOTORS

NHỮNG TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
Hệ thống luân hồi hơi blow-by

Bô xả chống ăn mòn

Tất cả Model

F300D, F250H, F200B, F150F, F100G, F100B

Xéc-măng chống mài mòn

Chén bơm nước biển được mạ Crôm

Hệ thống luân hồi hơi blow-by có tác dụng loại bỏ dầu bôi trơn từ
hỗn hợp hơi blow-by, chỉ có hơi nhiên liệu được hồi về buồng đốt
thông qua hệ thống khí nạp, giữ cho khí xả được sạch.

Xéc-măng được chế tạo bởi vật liệu đặc biệt chống mài mòn để
đảm bảo độ bền và tin cậy.

Tất cả Model

Bề mặt làm việc xy-lanh được phủ công nghệ plasma

Chân vịt lực đẩy kép

F300D

FT50C

NHỚT
CHÍNH HÃNG

F300D/FL300D

Bên trong chén bơm nước được mạ kim loại Crôm giúp
chống mài mòn trong vùng nước bùn và duy trì hiệu suất
cao.

F250H, F200B, F150F, F100G, F100B, FT50C, F20C

Bề mặt làm việc của xy-lanh được phủ công nghệ plasma cho
phép nhà sản xuất tăng dung tích buồng đốt mà vẫn giữ nguyên
kích thước của xy-lanh.

ĐỘ BỀN VÀ TIN CẬY TUYỆT ĐỐI

Anode cung cấp khả năng chống ăn mòn cao và bảo vệ đường
dẫn khí xả không bị ăn mòn bởi nhiệt độ cao.

Chân vịt kích thước lớn có đường dẫn khí xả thoát ra ngoài
theo hướng ngược lại để ngăn chặn chân vịt bị trượt khi lùi
và cung cấp một lực đẩy lớn theo cả hai chiều tiến và lùi, đối
với mẫu tàu hoạt động chế độ tải nặng.

Dầu hộp số

Động cơ 4 thì

• YAMALUBE GEAR OIL

• YAMALUBE 4
• YAMALUBE 4-M

( ABSOLUTE DURABILITY AND RELIABILITY )

F250H/FL250H

F200B/FL200B

F150F/FL150F

F100G

F100B

FT50C/ F50D

F40J

F20C

DIGITAL
ELECTRONIC
CONTROL

Model name
Chiều dài trục/ Shaft length {mm}
Trọng lượng khô/ Dry weight {kg}
Công suất lớn nhất ở trục chân vịt/
Max. propeller shaft output { kW (HP)}

F300DET/FL300DET
X:642, U:769
X:269, U:276 *1

F250HET/FL250HET

220.6 (300)

183.9 (250)

Vòng tua tối đa {v/p}/

F200BET/FL200BET
X:643, U:770
X:283, U:289 *1
147.1 (200)

Kiểu động cơ/ Engine type

Cam đôi, động cơ chữ V 6 xy-lanh, 24 xu-pap/ DOHC, V6, 24-valve

Dung tích buồng đốt/ Displacement {cm³}
Đường kính xy-lanh và hành trình piston/
Bore × Stroke {mm}

Hệ thống nhiên liệu/ Fuel induction system
Hệ thống khởi động/ Starting system
Hệ thống lái/ Steering system
Phương thức nâng hạ/ Trim & tilt method
Tỷ số truyền hộp số/ Gear ratio
Hệ thống bôi trơn/ Lubrication system
Bộ sạc điện (Dòng điện sạc)/ Alternator

4169
96.0 × 96.0

1.73:1
70 A (55 A)

F100GET
L:162, X:166 *2

F100BET
L:516, X:643
L:183, X:188 *2
73.6 (100)

110.3 (150)

FT50CET/ F50DET
L:536, X:647/ L:533
L:117, X:120 *2 / L:110 *2

F40JMHD
L:536
L:95 *2

F20CMH
S:438, L:565
S:51, L:53 *2

36.8 (50)

29.4 (40)

14.7 (20)

4500 – 5500

5000 – 6000

Full throttle operating range {r/m}

F150FET/FL150FET
X:643
X:223 *1

3352
94.0 × 80.5
Phun nhiên liệu điện tử/ Fuel Injection
Khởi động bằng điện/ Electric Starter
Điều khiển từ xa/ Remote Control
Nâng hạ bằng điện/ Power Trim and Tilt
2.00:1
Các-te ướt/ Wet Sump
46 A (27 A)

5000 – 6000

Cam đôi, động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng,
16 xu-pap/ DOHC, L4, 16-valve
2670

Cam đơn, động cơ 4 xy-lanh thẳng Cam đôi, động cơ 4 xy-lanh thẳng
hàng, 16 xu-pap/ SOHC, L4, 16- valve hàng, 16 xu-pap/ DOHC, L4, 16- valve
1832
1596

Cam đơn, động cơ 4 xy-lanh thẳng
hàng, 8 xu-pap/ SOHC, L4, 8- valve
935

Cam đơn, động cơ 3 xy-lanh thẳng Cam đơn, động cơ 2 xy-lanh thẳng
hàng, 6 xu-pap/ SOHC, L3, 6- valve
hàng, 4 xu-pap/ SOHC, L2, 4- valve
747
362

94.0 × 96.2

81.0 × 88.9

63.0 × 75.0

65.0 × 75.0

79.0 × 81.4

63.0 × 58.1

Bộ chế hòa khí/ Carburetor
Khởi động bằng điện/ Electric Starter
Khởi động bằng tay/ Manual Starter
Điều khiển từ xa/ Remote Control
Lái tay/ Tiller Handle
Nâng hạ bằng tay/ Manual Tilt
Nâng hạ bằng điện/ Power Trim and Tilt
Nâng hạ bằng khí nén/ Hydro Tilt
2.15:1
2.31:1/ 1.85:1
2.00:1
2.08:1
Các-te ướt/ Wet sump
14 A
–
20 A
10 A

Phun nhiên liệu điện tử/ Fuel Injection

35 A (21 A)

35 A (21 A)

Trọng lượng khô: *1 Đối với chân vịt chế tạo bằng thép không gỉ, *2 Đối với chân vịt nhôm
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• Việc cải tiến sản phẩm có thể thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước • Một số hình ảnh bao gồm các thiết bị tùy chọn • Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào từng Model

• Hình ảnh không có tỷ lệ

05

4

-thì (stroke)

300-15 HP

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VƯỢT TRỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
( OUTSTANDING FUEL ECONOMY AND CLEAN EMISSION )

PHU KIÊN VÀ PHU TÙNG YAMAHA
SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO ĐỂ ĐỘNG CƠ CỦA BẠN VẬN HÀNH TRƠN TRU
ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ

DIGITAL
ELECTRONIC
CONTROL

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ

Đồng hồ kỹ thuật số Yamaha hiển thị tất cả các thông số thông dụng và quan trọng của động cơ, tàu, hệ thống nhiên liệu, bôi trơn,
nước làm mát, ắc-quy và các thông số khác giúp cho người vận hành điều khiển dễ dàng và hiệu quả.

CL7

TM

• Màn hình cảm ứng 7-inch kết hợp
khả năng hiển thị và sử dụng dễ
dàng.
• Cung cấp chức năng điều hướng
thông qua ăng-ten GPS bên trong.
• Cổng kết nối NMEA2000.
• Hiển thị dữ liệu của động cơ và các
hệ thống trên tàu cho tối đa bốn
động cơ trên cùng một màn hình.
• Cài đặt bổ sung và cập nhật phần
mềm cho đồng hồ thông qua thẻ
nhớ MicroSD™ .

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử đa điểm

Hệ thống luân hồi hơi blow-by

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử đa điểm được điều khiển bởi bộ
điều khiển trung tâm ECM, ECM điều chỉnh liên tục lượng hỗn hợp
nhiên liệu/ không khí phun vào động cơ để phù hợp với các chế
độ tải và vòng tua động cơ.

6Y5

Lái vùng nước cạn

F300B, F115B, F25G

Tất cả Model

Anode cung cấp khả năng chống ăn mòn cao và bảo vệ đường
dẫn khí xả không bị ăn mòn bởi nhiệt độ cao.

Động cơ gắn ngoài có thể điều chỉnh một góc nâng hạ nhằm
ngăn chặn phần đuôi số bị va đập khi phương tiện hoạt động ở
khu vực nước cạn (nước nông).

Đồng hồ đo
mức nhiên liệu
Fuel meter

Đồng hồ đo
vòng tua máy
Tachometer

F115B/FL115B

F25G

F15C

Speedometer

Đồng hồ đo
nhiên liệu

Fuel management
meter

HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

6X6

Single engine

Full Throttle Operating Range {r/m}

Kiểu động cơ/ Engine Type
Dung tích buồng đốt/ Displacement {cm³}
Đường kính xy-lanh và hành trình piston/
Bore × Stroke {mm}

Hệ thống nhiên liệu/ Fuel Induction System
Hệ thống khởi động/ Starting System
Hệ thống lái/ Steering System
Phương thức nâng hạ/ Trim & Tilt Method
Tỷ số truyền hộp số/ Gear Ratio
Hệ thống bôi trơn/ Lubrication System
Bộ sạc điện (Dòng điện sạc)/ Alternator
Trọng lượng khô:

Đồng hồ đo
vòng tua máy

Đồng hồ đo
tốc độ tàu

Tachometer

Speedometer

Đồng hồ đo
nhiệt độ nước
làm mát

F300BET/FL300BET
X:643, U:770
X:260, U:268 *1

F115BET/FL115BET
L:516, X:643
L:175, X:179 *1 /X:179 *1

F25GMH/ F25GWT
S:424, L:551/ L:553, X:640
S:57, L:59 *2 / L:65, X:67*2

F15CMH
S:438, L:565
S:51, L:53 *2

220.6 (300)

84.6 (115)

18.4 (25)

11 (15)

5000 – 6000

5300 – 6300

Cam đôi, động cơ chữ V 6 xy-lanh,
24 xu-pap/ DOHC, V6, 24- valve
4169

Cam đôi, động cơ 4 xy-lanh thẳng
hàng, 16 xu-pap/ DOHC, L4, 16- valve
1832

6X6

432

96.0 × 96.0

81.0 × 88.9

65.0 × 65.1

63.0 × 58.1

Phun nhiên liệu điện tử/ Fuel Injection
Bằng tay/ Bằng tay và bằng điện
Lái tay/ Điều khiển từ xa
Nâng hạ bằng tay/ Bằng điện
2.08:1

Bộ chế hòa khí/ Carburetor
Khởi động bằng tay/ Manual Starter
Lái tay/ Tiller Handle
Nâng hạ bằng tay/ Manual Tilt
2.08:1

1.75:1
70 A (55 A)

Phun nhiên liệu điện tử/ Fuel Injection
Khởi động bằng điện/ Electric Starter
Điều khiển từ xa/ Remote Control
Nâng hạ bằng điện/ Power Trim and Tilt
2.15:1
35 A (27 A)

Loại lắp
máy đôi
Twin engine

DIGITAL
ELECTRONIC
CONTROL

Các-te ướt/ Wet Sump
16 A

-

*1 Đối với chân vịt chế tạo bằng thép không gỉ, *2 Đối với chân vịt nhôm

• Việc cải tiến sản phẩm có thể thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước • Một số hình ảnh bao gồm các thiết bị tùy chọn • Các tính năng khác nhau tùy thuộc vào từng Model

Voltage meter

Đồng hồ đo
mức nâng hạ
Trim meter

Đồng hồ đo
Đồng hồ đo
áp suất nước số giờ hoạt động
làm mát

Water pressure
meter

Hour meter

6X6

HỘP ĐIỀU KHIỂN DẠNG CƠ

6X6

Loại lắp 3 máy

Loại lắp 4 máy

Triple engine

Quad engine

BẢNG CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN

6X7

Loại lắp máy đơn,
gắn một bên vách

703

704

704

6X3

Single engine

Twin engine

Flush-side mount
Single engine

Loại lắp máy đơn, Loại lắp máy đơn
Loại
Loại lắp máy đơn,
gắn một bên vách
lắp máy đôi gắn một bên vách

Flush-side mount
Single engine

Side mount
Single engine

DIGITAL
ELECTRONIC
CONTROL

Bảng công tắc nguồn Bảng điều khiển khởi động/ dừng động cơ (Nút nhấn)

LỌC TÁCH NƯỚC

5000 – 6000
Cam đơn, động cơ 2 xy-lanh thẳng
hàng, 4 xu-pap/ SOHC, L2, 4- valve
362

Đồng hồ đo
điện áp

HỘP ĐIỀU KHIỂN GA SỐ

Loại lắp
máy đơn

06

Đồng hồ đo
tốc độ tàu

Water temperature
meter

DIGITAL
ELECTRONIC
CONTROL

Vòng tua tối đa {v/p}/

Speed & Fuel
management
meter

6Y7

Tất cả Model

Bô xả chống ăn mòn

Max. Propeller Shaft Output { kW (HP)}

Đồng hồ đo
tốc độ tàu và
hệ thống nhiên liệu

Tachometer

Hệ thống luân hồi hơi blow-by có tác dụng loại bỏ dầu bôi trơn từ
hỗn hợp hơi blow-by, chỉ có hơi nhiên liệu được hồi về buồng đốt
thông qua hệ thống khí nạp, giữ cho khí xả được sạch.

F300B, F115B

Model name
Chiều dài trục/ Shaft Length {mm}
Trọng lượng khô/ Dry Weight {kg}
Công suất lớn nhất ở trục chân vịt/

Đồng hồ đo
vòng tua máy

ĐỒNG HỒ CƠ THÔNG DỤNG

NHỮNG TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

F300B/FL300B

6YC /6Y8 Đối với Model 4 thì phun nhiên liệu điện tử

Đối với Model điều khiển điện tử kỹ thuật số

Loại lắp máy đôi
Loại lắp máy đơn
Single engine

Twin engine

Loại lắp 3 máy
Triple engine

Dùng cho tất cả
các động cơ
All engine

Các loại Công tắc điều khiển khác (cho trạm điều khiển thứ 2)
Start/Stop
(for single engine)

Loại lắp máy đôi và 3 máy
Twin, Tripe engine
• Hình ảnh không có tỷ lệ

Nút dừng
khẩn cấp

Emergency

Nút lựa chọn
trạm điều khiển
Station selector

Nút khởi động/
dừng động cơ
(đối với lắp máy đơn)

Loại dung tích lớn
Large capacity type

Loại thông thường
Regular type

07

