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Gwarancja

Dużym atutem Yamahy jest indywidualne podejście do kwestii gwarancyjnych. Możesz liczyć 
na wsparcie profesjonalnego zespołu, który posiada wieloletnie doświadczenie. Wyposażając się 
w sprzęt u autoryzowanego dealera Yamaha, otrzymujesz, w przypadku użytkowania rekreacyjnego, 5-letnią gwa-
rancję. Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej w całej Polsce możesz uzyskać szybki i bezproblemowy dostęp do 
usług serwisowych. Dodatkowym atutem jest dopracowana logistyka akcesoriów i części zamiennych, dzięki cze-
mu większość podzespołów dostarczana jest w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia.

Doradztwo

Silnik jako jednostka napędowa jest tylko częścią składową zestawu z łodzią. Jego wybór może w pełni pokrywać się 
z naszymi oczekiwaniami lub być nietrafiony. Dodatkowo na efektywność zestawu ma wpływ wiele czynników, które 
na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, a jednak w znaczącym stopniu przekładają się na zadowolenie 
użytkownika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych dealerów, jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej 
optymalne rozwiązanie, niekoniecznie najbardziej kosztowne czy najmocniejsze. 

Poszukiwania przed zakupem

POSZUKIWANIA PRZED ZAKUPEM



Dobór silnika do łodzi

Dzięki bardzo rozbudowanej gamie silników zaburtowych, od najmniejszego, 2,5-konnego, po najnowocześniejszy, 
425-konny model XTO, jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające oczekiwania. W gamie ponad 
100 modeli znajdują się silniki uciągowe, sterowane mechanicznie lub cyfrowo oraz jedyne na rynku europejskim 
silniki Yamaha Jet wyposażone w spodzinę strugowodną.

Wsparcie techniczne przy projektowaniu łodzi

Wybierając silnik Yamaha, zostajesz otoczony opieką specjalistów, którzy nie tylko dobiorą odpowiednią jednostkę 
napędową, ale także pomogą zoptymalizować wiele rozwiązań na etapie testów prototypu. Dzięki temu atrakcyjny 
design będzie się łączył z efektywnością pływania i funkcjonalnością nie tylko dla użytkownika, ale również dla 
przyszłego serwisanta lub szkutnika.
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Dokumentacja 3D na etapie produkcji

Czasami przy instalacji silników zaburtowych zdarza się, że sekcja pod montaż jest zbyt płytka lub wąska. Może 
skutkować to potencjalnym uszkodzeniem pokrywy silnika podczas podnoszenia go lub ograniczać jego wychyle-
nie na boki, dodatkowo zaginając przewody. Aby uniknąć wspomnianych niedogodności, ułatwić prace montażowe 
i maksymalnie wykorzystać atuty posiadanego silnika, Yamaha stworzyła dedykowaną stronę internetową zawie-
rającą modele silników w formacie CAD z podanymi parametrami każdej jednostki. Decydując się na silnik Yamaha 
na etapie projektowania i  produkcji, masz pewność, że jednostka będzie pracować bezproblemowo i  przynosić 
satysfakcję z użytkowania.

Wieloletnie doświadczenie zespołu technicznego 

Przyjazne środowisko i wspaniałe, nowoczesne produkty sprawiają, że trafiając do rodziny Yamaha, zostajesz w niej 
na długo. Stanowimy zespół profesjonalistów z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, który od etapu pro-
jektowania, poprzez etap produkcji aż do testów poprowadzi każdego, kto zaufa naszym silnikom zaburtowym. 
Błyskawiczna dostawa materiałów eksploatacyjnych, części oraz szybki kontakt z zespołem sprawdzi się również 
w okresie posprzedażnym.
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Wsparcie z Yamaha Motor Europe

Polska jako jeden z największych producentów jednostek z laminatu stanowi niezwykle ważne miejsce na mapie 
Yamaha Motor Europe. Współpracując na co dzień, wspieramy montaż akcesoriów i jednostek napędowych trafia-
jących na cały kontynent. O zaangażowaniu Yamahy w proces produkcji łodzi może świadczyć fakt, że posiadamy 
na miejscu wsparcie inżynierów z europejskiej centrali firmy.

Możliwość testowania prototypu

Sprzedaż silnika jest zwieńczeniem procesu doboru, a co najważniejsze testowania silnika o mocy adekwatnej do 
jednostki pływającej, wyposażonego w profesjonalnie dobraną śrubę napędową. Na życzenie użytkownika prze-
prowadzamy indywidualne testy na wodzie, podczas których badamy prędkość, spalanie przy różnych obrotach 
z wiatrem i pod wiatr, a także przyśpieszenie jednostki. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy śrub testowych jeste-
śmy w stanie dobrać najbardziej optymalny skok i średnicę, co przekłada się na możliwie najlepszą efektywność 
i osiągi. Wprowadzając uzyskane wartości do specjalistycznego oprogramowania, generujemy raport dedykowany 
do jednostki.
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Możliwość konfiguracji silników o indywidualnej specyfikacji technicznej 
(silniki o dużej mocy, sterowane rumplem) 

Dużym atutem silników Yamaha jest możliwość ich indywidualnej konfiguracji. W  przypadku ciężkiej jednostki 
wypornościowej możemy zastosować silnik uciągowy o wzmocnionej przekładni i śrubie napędowej dual thrust. 
W ratownictwie, szczególnie na płytkich akwenach, znakomicie sprawdza się przekładnia strugowodna, a zaletą 
w rybołówstwie morskim jest możliwość zastosowania rumpla do silników o dużej mocy.

Najszersza gama ekspozycji w salonach motorowodnych w Polsce 

Nawet najbardziej profesjonalna literatura nie zastąpi możliwości praktycznego zapoznania się z wybranym silni-
kiem. Dzięki największej i  wszechstronnej ekspozycji w Polsce (ponad 200 sztuk silników w sezonie), rozważając 
dobór silnika, warto udać się do najbliższego autoryzowanego dealera, by w praktyce zapoznać się z rozwiązaniami 
technicznymi i funkcjami wybranego modelu.
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Szeroki wybór akcesoriów do silnika 

Przy wyborze nowoczesnego silnika wyposażonego w szereg zaawansowanych funkcji, kluczowy jest ich poprawny 
monitoring i odczytanie. Porównując wartości poszczególnych modeli z konkurencją, warto zagłębić się w detale. 
Yamaha w pakiecie wyposaża silnik nie tylko w manetkę czy śrubę napędową, ale także w zestaw zegarów Premium 
monitorujących wszystkie funkcje lub w wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wybierając nawet 30-konny 
silnik, otrzymujesz w standardzie zestaw monitorujący prędkość, pozycję trymu, ekonomikę zużycia paliwa, ciśnie-
nie oleju, całkowity czas pływania, napięcie akumulatora, temperaturę silnika, okresy międzyprzeglądowe, pręd-
kości trollingowe, a także wiele istotnych funkcji i alarmów. Czym większa moc silnika, tym bardziej rozbudowany 
system umożliwiający monitorowanie także innych parametrów łodzi np. poziomów płynu w różnych zbiornikach.

Decyzja i zakup

Duża dostępność silników

Na etapie produkcji jednostki oraz silnika niezwykle istotnym elementem jest planowanie. Pomimo szerokiej gamy 
silników zaburtowych, monitorujemy proces produkcji łodzi u naszych partnerów, tak by z wyprzedzeniem dostar-
czać nie tylko silniki, ale też akcesoria ułatwiające sprawniejsze wykończenie całej jednostki. Wybierając konkretny 
model silnika Yamaha, wspólnie planujemy jego przyszłą dostawę i zapewniamy jego dostępność w dogodnym dla 
zespołu montażowego terminie.
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DECYZJA I ZAKUP

Najwyższa jakość wykonania i niezawodność

W przeciwieństwie do wielu rozwiązań dostępnych na rynku Yamaha tworzy silniki specjalnie z myślą o wymagającym 
środowisku morskim. Nie są to marynizowane wersje zapożyczone z branży samochodowej. Wiele z zastosowanych 
technologii jest nawet bardziej zaawansowana. Najlepszym przykładem poziomu inżynierii osiągniętym przez naszą 
firmę jest całkowicie nowa rodzina silników XTO. Silnik ten całkowicie zmienia reguły gry, oferując aż 425 KM z 5,6 
litra pojemności. Decydując się na Yamahę, decydujesz się na wieloletnią niezawodność dostarczaną w standardzie.

Najnowocześniejsze technologie

Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkich technologii i funkcji zastosowanych w naszych silnikach zaburto-
wych. Tworzą je nie tylko specjaliści, ale także użytkownicy: od prostych rozwiązań jak system przepłukiwania słod-
ką wodą, po zmienne prędkości trollingowe i układ zabezpieczenia przeciw kradzieży YCOP, aż po elektroniczne 
sterowanie czy zaawansowany system sterowania łodzią Helm Master.
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Przyjazne użytkownikowi rozwiązania techniczne

W naszych silnikach zastosowano wiele przyjaznych rozwiązań ułatwiających codzienne użytkowanie. Wspomnieć 
w tym miejscu należy o systemie ułatwiającym rozruch Prime Start czy zastosowaniu lekkiego rozruchu manual-
nego. Dzięki wielofunkcyjnemu rumplowi wszystkie czynności, od zmiany biegu, po zmienne obroty trollingowe, 
kontrolujemy jedną ręką, nie odrywając uwagi od bezpiecznego sterowania łodzią.

5-letnia gwarancja dla użytkowników rekreacyjnych

Zakres gwarancji dla użytkowników rekreacyjnych to 5 lat, a dla profesjonalnych rok. System obejmuje także wspar-
cie w całej Europie, bez względu na to, gdzie użytkowana jest jednostka wyposażona w silnik Yamaha. Użytkownik, 
który nam zaufał, otrzymuje pomoc ze strony importera oraz dealera.

PRZEWODNIK TECHNICZNY MARINE



11

Przegląd przedsprzedażny

Bardzo istotną czynnością zapewniającą bezproblemowe użytkowanie i  gwarancję jest przegląd przed przekaza-
niem, który obligatoryjnie wykonuje dealer bądź zespół inżynierów firmy Yamaha. Podczas przeglądu skupiamy się 
na dwóch zakresach kontroli, przed i po uruchomieniu. W ponad 80 punktach kontrolnych sprawdzamy poprawność 
numeracji, zakres dostarczonego osprzętu oraz jego montaż i działanie. Koncentrujemy się na instalacji i pracy silni-
ka, jego właściwym zawieszeniu i uzupełnieniu płynów eksploatacyjnych. Diagnostyce podlega układ kierowniczy, 
instalacje paliwowa i elektryczna oraz smarowanie. Po uruchomieniu sprawdzamy działanie wszystkich układów, wy-
konujemy diagnostykę komputerową oraz w bardziej zaawansowanych instalacjach kalibrujemy system. Wykonanie 
całego przeglądu zwieńczone jest zapisem danych diagnostycznych w systemie YDIS.

Dostawa i przekazanie

DOSTAWA I PRZEKAZANIE

Kontrola instalacji

Poprawna instalacja silnika zaburtowego i jego podzespołów, takich jak układ kierowniczy czy instalacje elektrycz-
na i paliwowa, determinują właściwą pracę jednostki. W ponad 95% przypadków związanych z nieprawidłową pra-
cą jednostki napędowej problem leży w  jakimś drobnym niedopatrzeniu w  tej skomplikowanej układance. Aby 
wyeliminować potencjalne błędy, podnieść jakość montażu, oszczędzić niepotrzebnego stresu i kosztów, wpro-
wadziliśmy dodatkowy system kontroli jakości instalacji. Specjalistyczny zespół w porozumieniu z przedstawiciela-
mi stoczni dokonuje odbioru techniczno-jakościowego zakończonego testami na wodzie, wykonaniem przeglądu 
przedsprzedażnego oraz dokumentacji, w tym także fotograficznej. Dzięki profesjonalnemu systemowi odbioru 
uzyskujemy pewność, że przyszły użytkownik będzie długo i bezproblemowo cieszył się swoją jednostką.
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Wartość zakupionego produktu

Właściwy dobór silnika, rozbudowany osprzęt, wsparcie podczas instalacji, testy praktyczne oraz specjalistyczny 
przegląd przedsprzedażny i kontrola instalacji stanowią wartości dodane, które Yamaha oferuje w cenie silnika. 
Warto zwrócić na to uwagę przy podejmowaniu finalnej decyzji zakupowej.
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Obsługa gwarancyjna

Profesjonalny zespół 

Zaopatrując się w silnik u autoryzowanego dealera, uzyskujemy nie tylko produkt końcowy, ale także wsparcie i 
doradztwo podczas całego procesu użytkowania. Nasza sieć dealerska to specjaliści nierzadko z 20- lub 30-letnim 
doświadczeniem, których zakres wiedzy pozwala na rozwiązanie większości napotkanych problemów dotyczących 
pracy silnika, a nawet eksploatacji łodzi.

Wysoka jakość serwisu

Wiedza to jedno, materiały to drugie. Jako firma dbamy o profesjonalny wygląd i obligatoryjne wyposażenie ser-
wisów w szereg specjalistycznych narzędzi. Każdy z naszych autoryzowanych serwisów jest wyposażony w zbiornik 
testowy oraz diagnostykę komputerową. Materiały to także oryginalne części zamienne, oleje i materiały eksplo-
atacyjne. Unikalny system dostawy z magazynu centralnego w 72 godziny sprawia, że zarówno mechanik planujący 
prace przy silniku, jak i użytkownik, mogą spokojnie zaplanować swój czas.
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Możliwość stworzenia indywidualnej historii serwisowej

Wspomnieliśmy już wcześniej o wielu czynnikach wpływających zarówno na wartość silnika Yamaha, jak i jego nie-
zawodność. Warto też dodać, że wszystkie silniki Yamaha wyposażone w elektroniczny wtrysk paliwa (od 20 KM 
w górę) oferują wygenerowanie indywidualnej historii użytkowania i serwisu w programie serwisowym. Kupując 
silnik używany, odsprzedając go, bądź użyczając, masz pewność, że każda minuta jego użytkowania jest ewidencjo-
nowana. Zapewnia to wiedzę i poczucie bezpieczeństwa każdemu właścicielowi.

Niska utrata wartości

Wszystkie wyszczególnione wyżej aspekty oraz legendarna niezawodność sprawiają, że nawet podczas sprzedaży 
swojego silnika użytkownika spotyka miłe zaskoczenie. Zakup i serwis w autoryzowanej sieci, historia serwisowa 
i właściwe użytkowanie mają ogromny wpływ na niską utratą wartości.
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Niewidoczna inżynieria

Każda Yamaha jest projektowana z myślą 

o perfekcyjnych osiągach, trwałości 

i niezawodności – najlepszym sposobem na 

utrzymanie fabrycznych parametrów Twojego 

silnika zaburtowego jest stosowanie produktów 

Yamalube.

Olej to życiodajny płyn, który umożliwia 

prawidłowe funkcjonowanie silnika spalinowego. 

Oleje silnikowe Yamalube to półsyntetyczne oleje 

dla silników 2- i 4-suwowych, oleje mineralne oraz 

oleje przeznaczone do wyczynowej eksploatacji. 

Oznacza to, że oleje marki Yamalube zapewniają 

optymalne smarowanie w szerokim zakresie 

warunków atmosferycznych i eksploatacyjnych.

W ofercie firmy Yamaha znajduje się również 

wiele produktów, które umożliwiają utrzymanie 

posiadanego wyposażenia w nienagannym 

stanie. Pamiętaj, że Twoja Yamaha wygląda 

tak, jak o nią dbasz. Informacje o zalecanych 

produktach Yamalube dla swojej Yamahy 

uzyskasz u autoryzowanego dealera marki 

Yamaha. Możesz również odwiedzić naszą stronę 

internetową: www.yamaha-motor.pl.



Oświadczenie:
Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez 

wcześniejszego zawiadomienia. Z mocy produktów Yamaha należy korzystać w sposób odpowiedzialny. Łodzie z silnikami 
zaburtowymi Yamaha podlegają przepisom regulującym ruch na drogach wodnych. Przed rozpoczęciem pływania Yamaha 

rekomenduje udział w profesjonalnym szkoleniu, a na akwenie – przestrzeganie przepisów ogólnopolskich i lokalnych. Łodzie 
widoczne na zdjęciach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji są prowadzone przez profesjonalnych sterników. Zdjęcia te 
nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania łodzi i silników zaburtowych. 

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i podczas rejsu zawsze nosić 
zalecaną odzież ochronną oraz wyposażenie takie jak kamizelki ratunkowe. Nie wolno pływać po spożyciu alkoholu.

W niniejszej dokumentacji zostały wykorzystane znaki towarowe i marki posiadające dużą wartość handlową, stanowiące 
własność Yamaha i używane przez nią na terenie całego świata. Dokumentacja może również zawierać odniesienia do marek 

i nazw produktów innych firm, będących zastrzeżonymi znakami towarowymi lub markami należącymi do ich właścicieli. 
Znaki towarowe i marki, o których mowa powyżej, zostały wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych, a nawiązanie 

do jakichkolwiek nazw, marek, produktów lub usług innych firm nie stanowi w żadnym wypadku jakiejkolwiek rekomendacji, 
zalecenia lub sponsorowania korzystania z tychże produktów lub usług.

www.yamaha-motor.pl


