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3JH5E 
Vestavěný dieselový lodní motor Yanmar 3JH5E je typickým představitelem v programu 
motorů určený pro pohon rekreačních lodí. 
Svojí kvalitou splňuje ty nejvyšší standardy kvality, pokud jde o výkon, spolehlivost, životnost 
a úsporu paliva. Kromě toho plní přísné předpisy o emisích výfukových plynů. 
Model 3YM30AE se vyrábí ve třech variantách a to s převodovkou a přímým náhonem, 
s přímým náhonem skloněným o 7° nebo pro pohon, např. plachetnic či jiných plavidel 
řízených kormidlem, v podobě tzv. „Z“ náhonu. Tento vodou chlazený vertikální vznětový 
tříválec svým výkonem 39 HP uspokojí každého majitele malé plachetnice nebo menšího či 
středně velkého plavidla. 
Rádi Vám poradíme, která je správná volba optimálního motoru - ať už je pro pohon  
plachetnice nebo motorového člunu.  

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
Typ  : vertikální vznětový řadový tříválec 
Vrtání x Zdvih  : 80 mm x 90 mm 
Zdvih. objem  : 1642 ccm 
Chlazení    : nucené, nasáváním vody   
Typ paliva    : nafta motorová 
Max. výkon motoru   : 28,7 kW / 39 HP při 3000 min.-1 
Typy převodovky   : KM35P (přímý náhon se zpátečkou) 
       KM35A (přímý náhon se zpátečkou skloněný o 7°) 
       SD60 („Z“ náhon) 
Převodový poměr   : 2,36/2,61 vpřed, 3,16 vzad (pro KM35P) 
       2,33/2,64 vpřed, 3,04 vzad (pro KM35A) 
       2,23 vpřed/vzad nebo 2,49 vpřed/vzad (pro SD60) 
Startování    : elektrické, 12V/1,4kW 
Alternátor    : 12V 125A 
Délka     : 770 mm 
Šířka      : 500 mm  
Výška     : 623 mm 
Suchá hmotnost   : 173 kg (bez převodovky)  
       185 kg (s KM35P), 186 kg (s KM35A), 217 kg (s SD60) 
 

DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 
přímý náhon / přímý náhon se sklonem 7° 

 341.322,- Kč bez DPH  413.000,- Kč vč. DPH 
„Z“ náhon 

 423.967,- Kč bez DPH  513.000,- Kč vč. DPH 
 
Změna cen vyhrazena ! 
Platí do 31.12.2018 
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