
BETJENINGSMANUAL 

MARINE MOTOR 

6L 

6LY2A-STP 

6LY2A-UTP 

⑤ Danish 



r ヽ
California Proposition! 

65 Advarse 

Udst0dningsgasser fra dieselmotorer og 
nogle af dens komponenter er staten 
Californien bekendt med kan medf0re 
krぉft,f0dselsdefekter og andre reproduk-
tionsskader. 
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Forbehold: 
Alie oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret p自de

sidste nye oplysninger, som var tilgrengelige pa udgivelsestidspunktet. lllustra-

tionerne i denne manual er udelukkende beregnet som reprresentative referencev-

isninger. Pa grund af vores politik omkring kontinuerlig produktforbedring kan vi 

desuden rend re oplysninger, illustrationer og/eller specifikationer for at forklare 

og/eller forenkle en produkt-, service-eller vedligeholdelsesforbedring. Vi forbehold-
er retten til at foretage rendringer n自rsom heist uden varsel. 

Yan mar og YAN嗣IARer registrerede varemぉrkertilh0rendeYANMAR CO., LTD. 

i Japan, USA og/eller andre lande. 

Alie rettigheder forbeholdes. 
lngen del af denne publikation ma reproduceres eller benyttes pa nogen m自de-

grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, indspilning, optagelse 

eller via systemer til informationslagring og -hentning -uden skriftlig tilladelse fra 

YANMAR CO., LTD. 

Gennemse og overhold gぉldendelove og bestemmelser i de internationale eksport-

kontrolordninger i det omrade eller land, hvortil produktet og brugervejledningen er 
tiltぉnktimport og anvendelse. 
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II large Power Products Management Division 
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5-3-1, Tsukaguchi-honmachi, Amagasak1 

Hyogo, 661-0001, Japan 

Phone: +81-6-6428-3137 Fax: +81-6-6421-5549 

https://www.yanmar.com/ 

IIYanmar Marine International B.V. 
Brugplein 11, 1332 BS Almere-de Vaart, Netherlands 
Phone: +31-36-5493534 Fax: +31-36-5493219 

http://www.yanmarmarine.com/ 

Overseas Office 

■ Yanmar Europe B.V. (YEU) 
Brugplein 11, 1332 BS Almere-de Vaart, Netherlands 
Phone: +31-36-5493200 Fax: +31-36-5493209 

http://www。yanmar.com/eu/

■ Yan mar Asia (Singapore) Corporation Pte. ltd. (YASC) 

4 Tuas Lane, Singapore 638613 

Phone: +65-6861-3855 Fax: +65-6862-5189 

https://www。yanmar.com/sg/

■ Yan mar America Corporation (YA) 

101 International Parkway, 

Adairsville, GA 30103, U.S.A 
Phone: +1-770-877-9894 Fax: +1-770-877-9009 

http://www.yanmar.com/us/ 

■ Yanmar Engine (Shanghai) Co., ltd. 

10F, E-Block Poly Plaza, No.18 Dongfang Road, 

Pudong Shanghai, China P.R.C. 200120 

Phone: +86-21-6880-5090 Fax: +86-21-6880-8090 

https://www.yanmar.com/cn/ 
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