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4JH45 
Vestavěný dieselový lodní motor Yanmar 4JH45 je nejmenším čtyřválcovým dieselovým motorem se 
vstřikováním common-rail. 4-válcový diesel 4JH45 s výkonem 45 koní, umožní zcela nové kategorii 
majitelů menších rekreačních plavidel a provozovatelům komerčních lodí zcela profitovat z výhod a 
výkonnosti, které poskytuje nejnovější elektronicky řízené vstřikování paliva typu common-rail. Díky 
technologii common rail nabízí 4JH45 minimální spotřebu paliva a mimořádně nízkou hladinu hluku a 
emisí, překračující emisní předpisy EPA Tier 3 a EU RCD Tier 2. Tento motor je za chodu bez kouře, 
bez zápachu a není v podstatě slyšet. Vodou chlazený diesel 4JH45 je ideálním řešením pro pohon 
nových typů plachetnic a katamaránů až do délky 45ft (cca 15m), malých motorových člunů nebo 
šalup, a lehkých obchodních plavidel. Svojí kvalitou splňuje ty nejvyšší standardy kvality, pokud jde     
o výkon, spolehlivost, životnost a úsporu paliva. Model 4JH45 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.  
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 čtyřválec, common-rail 
Vrtání x Zdvih  : 88 mm x 90 mm 
Zdvih. objem  : 2190 ccm 
Chlazení    : nucené, nasáváním vody   
Typ paliva    : nafta motorová 
Max. výkon motoru   : 33,1 kW / 45 HP při 3000 min.-1 
Typy převodovky   : KM35P (přímý náhon se zpátečkou) 
       KM35A2 (přímý náhon se zpátečkou skloněný o 7°) 
       KM4A1 (přímý náhon se zpátečkou skloněný o 7°) 
       ZF30M (přímý náhon se zpátečkou) 
       SD60 („Z“ náhon) 
Převodový poměr   : 2,36/2,61 vpřed, 3,16 vzad (pro KM35P) 
       2,33/2,64 vpřed, 3,06 vzad (pro KM35A2) 
       1,47/1,47 vpřed/vzad, 2,14 vpřed/vzad, 2,63 vpřed/vzad (pro KM4A1)  
       2,15/2,64 vpřed/vzad nebo 2,70/2,64 vpřed/vzad (pro ZF30M) 
       2,23 vpřed/vzad nebo 2,49 vpřed/vzad (pro SD60) 
Startování    : elektrické, 12V/1,4kW 
Alternátor    : 12V 125A 
Délka     : 950 mm 
Šířka      : 530 mm  
Výška     : 627 mm 
Suchá hmotnost   : 220 kg (bez převodovky)  
       232 kg (s KM35P), 233 kg (s KM35A2), 250 kg (s KM4A1), 
       248 kg (s ZF30M), 264 kg (s SD60) 
 

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

365.289,- Kč bez DPH  458.000,- Kč vč. DPH 
„Z“ náhon 

438.017,- Kč bez DPH  564.000,- Kč vč. DPH 
Změna cen vyhrazena ! 
Platí do 31.12.2018 
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