



















































































































































































































































	Índice
	Introdução
	REGISTO DO PROPRIETÁRIO

	Segurança
	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	Informações gerais
	Antes de colocar em funcionamento
	Durante a operação e manutenção

	LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA

	Vista geral do produto
	CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES DO YANMAR SÉRIE YM
	Rodagem de um motor novo

	IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
	Lado Direito (Visto do Volante do Motor) - 2YM15
	Lado Esquerdo (Visto do Volante do Motor) - 2YM15
	Lado Direito (Visto do Volante do Motor) - 3YM20
	Lado Esquerdo (Visto do Volante do Motor) - 3YM20
	Lado Direito (Visto do Volante do Motor) - 3YM30AE
	Lado Esquerdo (Visto do Volante do Motor) - 3YM30AE

	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
	FUNÇÃO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS
	EQUIPAMENTO DE CONTROLO
	Painel de Instrumentos
	Equipamento e Funções
	Indicadores e Alarmes (Opcional)
	Alarmes
	Saída de alimentação secundária

	Cabeça do Controlo Remoto de Alavanca Única


	Antes de colocar em funcionamento
	INTRODUÇÃO
	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	COMBUSTÍVEL DIESEL
	Especificações do combustível diesel
	Combustíveis Biodiesel
	Requisitos técnicos adicionais relativos ao combustível
	Manuseamento de combustível diesel
	Depósito do Combustível (Opcional)
	Sistema de combustível

	Encher o depósito de combustível
	Antes de encher o depósito de combustível pela primeira vez:
	Para encher o depósito de combustível:

	Purga do sistema de combustível

	ÓLEO DO MOTOR
	Especificações do óleo do motor
	Manuseamento do óleo do motor

	Viscosidade do óleo do motor
	Verificação do óleo do motor
	Adicionar óleo do motor

	ÓLEO DE TRANSMISSÃO MARÍTIMA OU DE TRANSMISSÃO DE VELA
	Especificações do óleo da transmissão marítima
	Especificações do Óleo da Transmissão de Vela- SD25
	Verificar o Óleo de Transmissão Marítima
	Adicionando óleo de transmissão marítima
	Verificar e Adicionar Óleo de Transmissão de Vela

	LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR
	Especificações do líquido de arrefecimento do motor
	Líquido de arrefecimento (Sistema de refrigeração fechado)
	Verificar e abastecer líquido de arrefecimento

	ACCIONAR O MOTOR

	Funcionamento do motor
	INTRODUÇÃO
	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	ARRANCAR O MOTOR
	Se o motor não arrancar
	Purgar o Ar do Sistema de Combustível Depois de Falha no Arranque

	Arrancar a Baixas Temperaturas
	Arrancar com um Bujão de incandescência (Se Equipado)

	Depois de o motor arrancar

	FUNCIONAMENTO DA ALAVANCA DE CONTROLO REMOTO
	Aceleração e Desaceleração
	Alterar as Mudanças do Motor

	CUIDADOS DURANTE O FUNCIONAMENTO
	DESLIGAR O MOTOR
	Parar normalmente
	Paragem de emergência

	VERIFICAR O MOTOR DEPOIS DO FUNCIONAMENTO

	Manutenção periódica
	INTRODUÇÃO
	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	PRECAUÇÕES
	A importância da manutenção periódica.
	Efectuando a manutenção periódica
	A importância das verificações diárias
	Mantenha um das horas do motor e das verificações diárias
	Peças de substituição da Yanmar
	Ferramentas necessárias
	Peça ajuda ao seu concessionário ou distribuidor de motores marítimos Yanmar

	REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DA EPA
	Requisitos da EPA para os EUA e outros países aplicáveis
	Condições ambientais para operação e manutenção.
	Inspecção e manutenção
	Instalar a Porta de Amostragem

	CRONOGRAMA DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA
	Inspecção e manutenção das peças relacionadas com as normas de emissões dos motores marítimos CI

	PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA
	Verificações diárias
	Verificações visuais
	Verifique os Níveis de Combustível Diesel, Óleo do Motor e Líquido de Refrigeração do Motor
	Verifique e reabasteça o óleo da transmissão marítima
	Verificando o nível do electrólito da bateria
	Verificando a correia do alternador
	Verificar a Alavanca de Controlo Remoto
	Verificando os indicadores de alarme
	Preparar uma Reserva de Combustível, Óleo e Líquido de Refrigeração

	Após as Primeiras 50 Horas de Funcionamento
	Drene o depósito de combustível
	Mudar o Óleo do Motor
	Substituir o Elemento do Filtro do Óleo do Motor
	Verificar e Ajustar a Tensão da Correia em V do Alternador
	Inspeccionar e Ajustar a Folga da Válvula de Admissão / Escape
	Verificar e Ajustar a Tensão da Correia em V do Alternador
	Ajustar o Alinhamento do Veio da Hélice

	Cada 50 horas de funcionamento
	Drenar o Filtro de Combustível / Separador de Água
	Verifique o nível do electrólito da bateria (apenas baterias reutilizáveis)

	Cada 100 horas de funcionamento
	Mudar o Óleo de Transmição de Vela

	Cada 150 horas de funcionamento
	Mudar o Óleo do Motor

	Cada 250 horas de funcionamento
	Drene o depósito de combustível
	Substituição do elemento do filtro do combustível
	Substituir o Elemento do Filtro do Óleo do Motor
	Mudar o Óleo da Transmissão Marítima
	Verificar ou Substituir o Rotor da Bomba de Água Salgada
	Limpeza do elemento do silenciador de admissão (filtro do ar)
	Limpar ou Substituir o Cotovelo de Mistura de Escape / Água
	Ajustar a Tensão da Correia em V do Alternador
	Limpar o Tubo de Ventilação
	Verificação das ligações eléctricas

	Cada 1000 horas de funcionamento
	Verifique o padrão de pulverização do injector de combustível
	Substituir o rotor da bomba de água salgada
	Limpeza e verificação das condutas de água salgada
	Ajustar a Folga da Válvula de Admissão / Escape
	Verificar e Ajustar a Tensão da Correia em V do Alternador
	Ajuste o alinhamento do veio da hélice
	Aperto de todos os parafusos e porcas principais



	Resolução de problemas
	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DEPOIS DE ARRANCAR
	INFORMAÇÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
	TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	Armazenamento prolongado
	PREPARAR O MOTOR PARA ARMAZENAMENTO PROLONGADO
	DRENAR O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA SALGADA

	Especificações
	ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS DO MOTOR
	Especificações do Motor 2YM15


	Diagramas do sistema
	DIAGRAMAS DA TUBAGEM
	DIAGRAMAS ELÉCTRICOS

	Garantia apenas nos eua
	YANMAR CO., LTD. GARANTIA DO SISTEMA DE CONTROLO DE LIMITE DE EMISSÕES - APENAS NOS EUA

	Declaração de garantia do sistema de controlo de emissões da yanmar
	Os seus direitos e obrigações ao abrigo da garantia:
	Cobertura da garantia da Yanmar:
	Peças Cobertas pela Garantia:
	Exclusões:
	Responsabilidades de Garantia do Proprietário:
	Assistência a Clientes:
	Registo de Manutenção



