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SPECIFICATIONS

MODLE T25 T30
POWER 25HP/18.4KW 30HP/23.5KW

Full THROTTLE RANGE 5500/5800 rpm 5500/5750 rpm

PISTON DISPLACEMENT 489 cc 489 cc
BORE X STROKE 72× 60 mm 72× 60 mm
NOMBER OF CYLINDER 2 in a line 2 in a line
ENGINE TYPE Cycle eight 2 stroke
FUEL PUMP N° 1 membrane pump
AVERAGE 8 9

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

LOCATION OF MAIN COMPONENTS 

NO. DESCRIPTION NO. DESCRIPTION

1 Propeller 16 Anode

2 Propeller fixing nut 17 Throttle grip (model with manual
start)

3 Water circulation warning 18 Throttle control adjustment (model
with manual start)

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 Steering connector

FUEL TANK separated, lt. 23

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

SPARK LEAD Automatic electronic programmed with the engine 
revolutions

MANUAL STARTING manual with rope, which returns automatically on the 
pulley

ELECTRIC STARTING standard with a generator 12V/ 70 W and current 
rectifier to recharge the battery

SPARK PLUGS BOSCH W3AC /   CHAMPION L82YC  /  E6TC
EXHAUST bi-lateral and through propeller hub 

COOLING water cooling with forced circulation caused by a 
pump

PROPELLER ratio 13/27 anti-weed with three blades and silent 
block incorporated6 N= neutral gear; F= forward gear) 21 Steering connector

7 Battery joint wires 22 Engine stop switch (model with
electric start)

8 Free lock lever 23 Choke knob (model with manual
start)

9 Fixing motor screws housing 24 Fuel connector

10 Trim-angle adjusting rod 25 Front cowling lock lever

11 Motor data label 26 Recoil starter handle (model with
manual start)

12 Hole for engine cleaning joint plug 27 Engine stop switch

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

PROPELLER block incorporated

GEAR SHIFT LEVER forward gear - neutral gear - reverse gear

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

GEARBOX OIL QUANTITY 350 CC. / 320 gr.

TRIM ANGLE ADJUSTING 5 positions, which you can select through pin

SUSPENSIONS silent block
DIST. PROP. BRACKETS Normal shaft 570 -long shaft 695

REC. HEIGHT OF 
TRANSOMS (mm) Normal shaft 380/400 -long shaft 500/520

WEIGHT Normal shaft Kg：52
Long shaft Kg：54



01 แผน่ป้ายแสดงขอ้มลูเครื�องเรอื

04 ระวงั อยา่ เขา้ใกล ้ใบพัดของเครื�องเรอื ขณะทํางานอยู่

02 เพื�อความปลอดภัย กอ่นการบํารงุรักษาหรอืทําความสะอาด
เครื�องเรอื ทกุครัqง ใหถ้อดฝาครอบหัวเทยีนออก

04 ระวงั อยา่ เขา้ใกล ้ใบพัดของเครื�องเรอื ขณะทํางานอยู่

05 ผูค้วบคมุเครื�อง ตอ้งถอืเชอืกดงึ เพื�อหยดุเครื�องไวท้ี�ขอ้มอื

03 กอ่นถอดฝาครอบเครื�องออก ใหค้อยจนกระทั�งเครื�องเย็น และ
หา้มเปิดในขณะเครื�องทํางานอยู่ 06 หา้มนั�งบนเครื�องเรอื



07 ใหใ้ชม้อืคอ่ยๆปรับมมุองศาของเครื�องเรอื
11 อยา่ใหม้คีนเขา้ใกลร้ัศม ีการหมนุของเครื�องเรอื

08 ตอ้งมฝีาครอบเครื�องในขณะเครื�องทํางาน

09 เชค็การตอ่สายนํqามันใหแ้น่น

12 หา้มยกเครื�องขึqนจากนํqา  แขนล็อคอยูใ่นตําแหน่งยกึแน่นขณะที�
เครื�องทํางาน

13 หา้มดงึสายชกัสตารท์เครื�อง ในขณะที�เครื�องกําลังทํางาน09 เชค็การตอ่สายนํqามันใหแ้น่น

10 อยา่ใหม้คีนอื�นอยูใ่กล ้ขณะใชม้อืกระตกุเพื�อสตารท์เครื�อง

13 หา้มดงึสายชกัสตารท์เครื�อง ในขณะที�เครื�องกําลังทํางาน



การใชง้าน และดแูลรักษาเครื�องเรอื 2 จังหวะ
การรนัอนิเครื�องใหม ่20 ช ั�วโมงแรก
อัตราสว่นการผสม นํqามันเชืqอเพลงิ กับนํqามันหลอ่ลื�นเครื�องยนต์

นํqามันเบนซนิ 100 ลติร ตอ่ นํqามันหลอ่ลื�น 2  ลติร
หรอื นํqามันเบนซนิ 20 ลติร ตอ่ นํqามันหลอ่ลื�น 400 ซซีี

เม ื�อพน้ระยะรนัอนิ
อัตราสว่นการผสม นํqามันเชืqอเพลงิ กับนํqามันหลอ่ลื�นเครื�องยนต ์คอื

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน !!
• ตอ้งผสมนํqามันออโตล้ปู ทกุครัqง ลงในนํqามันเบนซลิ
• หา้มตดิเครื�องยนตข์ณะไมม่นีํqาหลอ่เลีqยง

การดแูลรักษา
• ในกรณีที�ไมไ่ดใ้ชเ้ครื�องเป็นระยะเวลานานเกนิ 2 เดอืน ใหท้ําการอุน่

เครื�องโดย จุม่หางเครื�องในถังนํqา โดยใหร้ะดับนํqาอยูก่ ึ�งกลางตัวเครื�อง 
นํqามันเบนซนิ 50 ลติร ตอ่ นํqามันหลอ่ลื�น 1 ลติร

หรอื นํqามันเบนซนิ 25 ลติร ตอ่ นํqามันหลอ่ลื�น 0.5 ลติร

•

เครื�องโดย จุม่หางเครื�องในถังนํqา โดยใหร้ะดับนํqาอยูก่ ึ�งกลางตัวเครื�อง 
และสตารท์ อุน่เครื�องเป็น เวลา 10-15 นาที

• ถา้เมื�อใดที�ไมม่นีํqาออก ใหห้ยดุใชง้านทันท ีและทําการเปลี�ยนลกูยาง
ปัqมนํqา ภายในเครื�อง โดยชา่งผูช้าํนาญ

การตดิสตารท์เครื�องเรอื
1. เสยีบสายนํqามันเขา้ตัวเครื�อง
2. หมนุวาลว์ลมบนถังนํqามันใหค้ลายออก เพื�อป้องกันศนูยญ์ากาศ
3. บบีลกูปัqมนํqามันที�อยูร่ะหวา่งสาย จนกระทั�งตงึมอื
4. ดงึโชค้นํqามัน เพื�อชว่ยในการสตารท์
5. หมนุคันเรง่ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งสตารท์ สงัเกตสุญัลกัษณ์คลา้ยวงกลม 

อยูป่ระมาณ ขดีที� 2 หรอื 3 บนคันเรง่
ตรวจเชค็ตําแหน่งเกยีร ์ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งเกยีรว์า่ง

ชว่งเริ�มใชเ้ครื�องใหม ่(รันอนิ) ชว่งพน้ระยะรันอนิ

เบนซลิ 
(ลติร)

ออโตล้ปู 
(ซซี)ี

เบนซลิ 
(ลติร)

ออโตล้ปู 
(ซซี)ี

1 40 1 20

5 200 5 100

10 400 10 200

6. ตรวจเชค็ตําแหน่งเกยีร ์ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งเกยีรว์า่ง
7. ดงึสายสตารท์ จังหวะนีqเครื�องอาจตดิและดบัไป ใหด้ันปุ่ มโชค้กลบั

เขา้ที�เดมิและทําการดงึสตารท์อกีครัqง

หมายเหต:ุ ควรใชน้ํqามันเบนซนิ 95  หรอื 91 

15 600 15 300

20 800 20 400

ขอ้ควรระวงั !!
เม ื�อเครื�องเร ิ�มตดิแลว้ ใหป้ิดโชค้ทนัท ีถา้เปิดทิ-งไว ้

จะทําให ้นํ -ามนัเบนซลิทว่มคาบลิ


