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SPECIFICATIONS
MODLE
POWER
Full THROTTLE RANGE
PISTON DISPLACEMENT
BORE X STROKE
NOMBER OF CYLINDER
ENGINE TYPE
FUEL PUMP
AVERAGE
FUEL

NO.

DESCRIPTION

NO.

DESCRIPTION

1

Propeller

16

Anode
Throttle grip (model with manual
start)
Throttle control adjustment (model
with manual start)

2

Propeller fixing nut

17

3

Water circulation warning

18

4

Back cowling lock lever cover

19

Transport handle

5

Tilt-up handle and air intake

20

Clamp to fix the motor

6

Gear shift lever (R= reverse gear;
N= neutral gear; F= forward gear)

21

7

Battery joint wires

22

8

Free lock lever

23

9

Fixing motor screws housing

24

10

Trim-angle adjusting rod

25

T30
30HP/23.5KW

5500/5800 rpm

5500/5750 rpm

489 cc
489 cc
72 60 mm
72 60 mm
2 in a line
2 in a line
Cycle eight 2 stroke
N 1 membrane pump
8
9

×

×

°

mixture of 2 % petrol with " OUTBOARD OIL - TC WII
- oil

FUEL TANK

separated, lt. 23

IGNITION

C.D.I. -Electronic nautical with capacitive discharge,
fully sealed capacitor discharge for each cylinder

SPARK LEAD

LOCATION OF MAIN COMPONENTS

T25
25HP/18.4KW

MANUAL STARTING
ELECTRIC STARTING
SPARK PLUGS
EXHAUST

Automatic electronic programmed with the engine
revolutions
manual with rope, which returns automatically on the
pulley
standard with a generator 12V/ 70 W and current
rectifier to recharge the battery
BOSCH W3AC / CHAMPION L82YC / E6TC
bi-lateral and through propeller hub

COOLING

water cooling with forced circulation caused by a
pump

Steering connector

PROPELLER

ratio 13/27 anti-weed with three blades and silent
block incorporated

Engine stop switch (model with
electric start)
Choke knob (model with manual
start)

GEAR SHIFT LEVER

forward gear - neutral gear - reverse gear

REC.GEARBOX OIL

" OUTBOARD MOTOR GEARBOX OIL " 8O/90W(API
GL-5 SAE 80/90w)

Fuel connector

GEARBOX OIL QUANTITY

350 CC. / 320 gr.

TRIM ANGLE ADJUSTING

5 positions, which you can select through pin

SUSPENSIONS
DIST. PROP. BRACKETS

silent block
Normal shaft 570 -long shaft 695

Front cowling lock lever
Recoil starter handle (model with
manual start)
Engine stop switch

11

Motor data label

26

12

Hole for engine cleaning joint plug

27

13

Water inlet

28

Steering rod (model with manual
start)

14

Oil drain-plug hole

29

Steering adjustment

15

Oil-level plug hole

30

Anti-cavitation plate

REC. HEIGHT OF
TRANSOMS (mm)
WEIGHT

Normal shaft 380/400 -long shaft 500/520

：
：

Normal shaft Kg 52
Long shaft Kg 54

01 แผ่นป้ ายแสดงข ้อมูลเครือ
 งเรือ

04 ระวัง อย่า เข ้าใกล ้ ใบพัดของเครือ
 งเรือ ขณะทํางานอยู่

ื กดึง เพือ
05 ผู ้ควบคุมเครือ
 ง ต ้องถือเชอ
 หยุดเครือ
 งไว ้ทีข
 ้อมือ
02 เพือ
 ความปลอดภัย ก่อนการบํารุงรักษาหรือทําความสะอาด
เครือ
 งเรือ ทุกครังq ให ้ถอดฝาครอบหัวเทียนออก

03 ก่อนถอดฝาครอบเครือ
 งออก ให ้คอยจนกระทังเครือ
 งเย็น และ
ห ้ามเปิ ดในขณะเครือ
 งทํางานอยู่

06 ห ้ามนังบนเครือ
 งเรือ

11 อย่าให ้มีคนเข ้าใกล ้รัศมี การหมุนของเครือ
 งเรือ
07 ให ้ใชมื้ อค่อยๆปรับมุมองศาของเครือ
 งเรือ

08 ต ้องมีฝาครอบเครือ
 งในขณะเครือ
 งทํางาน

็ การต่อสายนํq ามันให ้แน่น
09 เชค

10 อย่าให ้มีคนอืน
 อยูใ่ กล ้ ขณะใชมื้ อกระตุกเพือ
 สตาร์ทเครือ
 ง

12 ห ้ามยกเครือ
 งขึน
q จากนํq า แขนล็อคอยูใ่ นตําแหน่งยึกแน่นขณะที
เครือ
 งทํางาน

ั สตาร์ทเครือ
13 ห ้ามดึงสายชก
 ง ในขณะทีเ ครือ
 งกําลังทํางาน

้
การใชงาน
และดูแลรักษาเครือ
 งเรือ 2 จังหวะ
้
ข ้อควรระวังในการใชงาน
!!
ิ
• ต ้องผสมนํq ามันออโต ้ลูป ทุกครังq ลงในนํq ามันเบนซล
• ห ้ามติดเครือ
 งยนต์ขณะไม่มน
ี ํq าหล่อเลีย
q ง
การดูแลรักษา
้ อ
• ในกรณีทไี ม่ได ้ใชเครื
 งเป็ นระยะเวลานานเกิน 2 เดือน ให ้ทําการอุน
่
เครือ
 งโดย จุม
่ หางเครือ
 งในถังนํq า โดยให ้ระดับนํq าอยูก
่ งึ กลางตัวเครือ
 ง
และสตาร์ท อุน
่ เครือ
 งเป็ น เวลา 10-15 นาที
้
• ถ ้าเมือ
 ใดทีไ ม่มน
ี ํq าออก ให ้หยุดใชงานทั
นที และทําการเปลีย
 นลูกยาง
่
ํ
ปั qมนํq า ภายในเครือ
 ง โดยชางผู ้ชานาญ
การติดสตาร์ทเครือ
 งเรือ
ี บสายนํq ามันเข ้าตัวเครือ
1. เสย
 ง
2. หมุนวาล์วลมบนถังนํq ามันให ้คลายออก เพือ
 ป้ องกันศูนย์ญากาศ
3. บีบลูกปั qมนํq ามันทีอ
 ยูร่ ะหว่างสาย จนกระทังตึงมือ
้ q ามัน เพือ
4. ดึงโชคนํ
 ชว่ ยในการสตาร์ท
ั ลักษณ์คล ้ายวงกลม
5. หมุนคันเร่งให ้อยูใ่ นตําแหน่งสตาร์ท สงั เกตุสญ
อยูป
่ ระมาณ ขีดที 2 หรือ 3 บนคันเร่ง
็ ตําแหน่งเกียร์ ให ้อยูใ่ นตําแหน่งเกียร์วา่ ง
6. ตรวจเชค
้
7. ดึงสายสตาร์ท จังหวะนีเq ครือ
 งอาจติดและดับไป ให ้ดันปุ่ มโชคกลั
บ
เข ้าทีเ ดิมและทําการดึงสตาร์ทอีกครังq

ข้อควรระว ัง !!

้ ท ันที ถ้าเปิ ดทิง- ไว้
เมือ
 เครือ
 งเริม
 ติดแล้ว ให้ปิดโชค
ิ ท่วมคาบิล
จะทําให้ นํา- ม ันเบนซล

การร ันอินเครือ
 งใหม่ 20 ชว ั โมงแรก
ืq เพลิง กับนํq ามันหล่อลืน
อัตราสว่ นการผสม นํq ามันเชอ
 เครือ
 งยนต์
ิ 100 ลิตร ต่อ นํq ามันหล่อลืน
นํq ามันเบนซน
 2 ลิตร
ิ 20 ลิตร ต่อ นํq ามันหล่อลืน
ี ี
หรือ
นํq ามันเบนซน
 400 ซซ
เมือ
 พ้นระยะร ันอิน
ืq เพลิง กับนํq ามันหล่อลืน
อัตราสว่ นการผสม นํq ามันเชอ
 เครือ
 งยนต์ คือ

หรือ

ิ 50 ลิตร ต่อ นํq ามันหล่อลืน
นํq ามันเบนซน
 1 ลิตร
ิ 25 ลิตร ต่อ นํq ามันหล่อลืน
นํq ามันเบนซน
 0.5 ลิตร

้ อ
ชว่ งเริม
 ใชเครื
 งใหม่ (รันอิน)

ชว่ งพ ้นระยะรันอิน

ิ
เบนซล
(ลิตร)

ออโต ้ลูป
ี )ี
(ซซ

ิ
เบนซล
(ลิตร)

ออโต ้ลูป
ี )ี
(ซซ

1

40

1

20

5

200

5

100

10

400

10

200

15

600

15

300

20

800

20

400

ิ 95 หรือ 91
หมายเหตุ: ควรใชนํ้ q ามันเบนซน

