
 
 
Мислите за нов двигател за Вашата яхта? 
 
 Тази публикация касае смяна на двигателя и всички въпроси, които 
биха възникнали. Ние ще ви напътстваме през целия процес на подмяна и 
ще ви посъветваме при изборa, които ще направите.  
 Надяваме се да се възползвате от нашите съвети и ви пожелаваме 
успех и много приятни мигове с новият двигател. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Каква е ползата от нов двигател? 
 
 Двигателят е сърцето на лодката. Без надежден и издръжлив 
двигател, който работи при всякакви ситуации, притежанието на яхта не е 
удоволствие, а нестихваща борба – независимо дали притежавате 
ветроходна или моторна яхта.  
 Ако вашата яхта ви удоволетворява, но откриете че двигателят не 
покрива вече вашите изисквания, ще спечелите много от неговата 
подмяна. Благодарение на бързите стъпки на технологичното развитие в 
последните години, ще забележите няколко много важни промени, когато 
замените вашият двигател с нов: 

- повишена безопасност и надеждност 
- повишен комфорт 
- по-голямо удоволствие при каране и по-сигурно маневриране 
- по-висока производителност 
- голямо намаление на емисии вредни газове 
- по-добра икономичност 
- увеличение стойността на вашата яхта 

 
Новият двигател увеличава стойността на вашата яхта. Ако направите 
сравнение през годините, имайки нов двигател означава че ще имате 
висока надежност, а използвайки стар двигател, който ще се нуждае от 
големи и дори може би повтарящи се ремонти, смяната ще е от голямо 
икономическо значение. Но основната причина за замяната, е че ще 
получите много по-голяма наслада от вашата яхта, тъй като инвестирате в 
безопасност и спокойствие, знаейки че двигателят ще работи перфектно 
всеки път когато решите да излезете в морето. 

 
 
 
Ремонт 
 Ремонт, вместо нов двигател е алтернатива, която си струва да 
бъде обмислена. Обаче, както и да го погледнете, двигателят остарява и 
идва време, когато просто вече няма икономически смисъл да го 
ремонтирате. Имате възможност да избегнете ремонти, които включват 
големи инвестиции в двигател, който никога няма да достигне желаната 
от вас сигурност и стабилност.  

Рискът е че дори и  ремонтиран, старият двигател скоро отново 
може да се наложи да се ремонтира. 
 Нов морски двигател от един от най-утвърдените производители 
ви дава увереност, гаранционно обслужване и поддръжка от нас.  
 За да решите дали ремонта е подходящ или не, най-доброто 
решение е да го обсъдите с нас или нашите дилъри. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Да помислим в перспектива 
 
 
Кога е подходящото време 
 
 Идеалната ситуация ще е да успеете да предвидите кога точно вашият двигател е дал всичко от себе си, но това 
за съжаление не може да се предвиди. Затова, най-добре е да го смените преди старият съвсем да спре. По този начин 
избягвате възможността да останете без яхта по средата на сезона, можете да получите сума за вашият стар двигател и 
ако внимателно планирате замяната, ще имате възможността да проверите и други важни за вашата яхта детайли.  
 Морската индустрия е сезонна и всички сервизи, особено тези, на които може да се разчита за такава 
специфична и отговорна работа са изключително ангажирани през яхтения сезон. Това прави замяната на двигателя на 
вашата яхта по време на сезона по-трудна. От друга страна, именно това най-малко бихте искали да правите по време на 
летния сезон, вместо да имате добре работещ двигател и да се наслаждавате на Вашата яхта и лятна ваканция. 
Следователно най-добре е да организирате смяната извън сезона. Ако планирате смяна и вашият двигател все още 
работи, можете да го продадете, като по този начин намалите себестойността на закупения нов двигател.  
 
Смяната включва повече от просто двигател 

 
 Подмяната на морски двигател е свързана не само с двигателя, но и с неговите системи, които също трябва да се 
оптимизират, за да има синхронизация между характеристиките на двигателя и яхтата. Ключът към правилната 
инсталация е предварителната консултация с нас и нашите партньори. 
 
Електрическа система. 
Тя е жизненоважна за надежността на двигателя. Трябва да се оразмери правилно и с подходящите конектори. 
Електрическите кабели остаряват с времето и губят своите проводими и изолационни свойства. За безопасност, трябва да 
се проверяват и сменят, когато е необходимо. 
 
Въздушна система. 
За оптимална работа, двигателят трябва да е чист, притокът на въздух да е без смущения. Нуждите на новият двигател 
може да са различни от тези на стария.  
 
Горивна система. 
Надеждностното снабдяване с чисто гориво е от много голямо значение и горивната система трябва да се проверява 
редовно. Така също, поради факта, че горивото е лесно запалимо, не трябва да има течове. Ако преобразувате от 
бензинов към дизелов двигател, резервоарът и горивните линии също може да трябва да се сменят. 
 
Система за изгорелите газове 
Тя се отразява на работата на двигателя, шума и удобството на яхтата и трябва да се изберат подходящите размери за 
новият двигател. Гумените маркучи трябва да се проверят за износване. 



 
Нуждаете се от компетентен партньор. 
 
 Изборът на подходящ партньор за смяната на вашия двигател е толкова важно, колкото и изборът на двигател. 
Независимо дали ще използвате подизпълнител или ще извършите смяната сам, ще трябва да се свържете с дилър, който 
има необходимият опит и компетенция. 
 Потърсете дилър, който има опит в смяната, която сте предвидили. Компетентния партньор е нещо, без което не 
можете за да постигнете добър резултат, особено когато дойде времето за запалване и първоначални тестове. Ако 
изберете някой от оторизираните Volvo Penta дилъри, можете да се възползвате от цялата им компетенция, с детайлна 
литература, подходящи инструменти и др. Те също работят и с детайлни програми, за осигуряване на качествена 
инсталация. 
 
Дилърът до вас 
 
 Volvo Penta има най-обширната мрежа от дилъри на пазара, така че вие винаги сте близо до нас. Благодарение на 
честите и широкообхватни обучения, и лесният достъп до техническа документация, персоналът ни е снабден с пълната 
гама продукти и най-нови технологии. Нашите дилъри имат пълен достъп до всички необходими инструменти, важни за 
правилна калибровка и диагностика на модерни, електрически контролирани двигатели. Бързият достъп до части и 
аксесоари, и качествени програми, ни правят партньор, на когото можете да разчитате напълно. 
 
Как да сте сигурни, че получавате правилната цена? 
 
 Може да изглежда лесно да откриете цената на нов двигател, особено с цялата информация в днешното модерно 
общество, но не пропускайте да ги сравните. 
 Цената на двигателя е малка част от всичко. Цената на инсталацията, допълнителното оборудване, което е 
необходимо и модификациите, за да се осъществи смяната, трябва също да се вземат под внимание. Изборът на дилъра е 
този, който е решаващ. 
 Уверете се, че получавате подробно и пълно предложение, включващо всичко, от нас. Предложението следва да 
се направи след обстоен оглед на вашата яхта, който извършваме заедно с вас. Трябва да минете през всички системи, 
които ще бъдaт засегнати: водна, изгорели газове, въздушна, горивна, електрическа/електронна, а също и друга работа, 
която може да трябва да се свърши по същото време. Възползвайте се от опита ни, за да разберете какви са вашите 
възможности и помислете добре, какво точно искате да подобрите във вашата яхта. 
 Най-сигурното решение е „работа до ключ”, което включва всичко. Ние ще извършим цялата работа по смяната 
на двигателя и гарантираме, че яхтата ще работи както трябва с новият двигател. Ако желаете да се извършат повече 
дейности, това трябва да се специфицира в предложението. Същото важи и когато желаете да свършите сам цялата 
работа или част от нея. Стигнете до споразумение кой каква работа ще извърши и какви са нашите отговорности. 

 
 
 
 



Избор на двигател 
 
 Подходящият двигател за Вашата яхта зависи от множество фактори: колко бързо желаете да карате, какви 
мощностни граници желаете, колко е важно удобството за вас, колко пътници или багаж обикновено носите и т.н. 
 Двигателят трябва свободно да пасне като размер и тегло и в допълнение достъпът на въздух и вода трябва да 
съответства на нуждите на новия двигател, горивната система трябва да е правилно оразмерена, и още много други неща. 
Ако поставяте по-мощен двигател, трябва добре да проучите как се монтира трансмисията и валолинията, или Z-
колонката.  
 Правилният избор на трансмисия и винт изисква намесата на специалист и тук наистина имате нужда от високо 
компетентен партньор. Някои яхти са сертифицирани за специфичен обхват на мощност, което ограничава избора. 
 Това са важни стъпки, към които да се подходи внимателно от самото начало. Ние, от Volvo Penta имаме 
уменията, а също инструментите и поддръжката, за да Ви препоръчаме правилният двигател.  
 Следващите страници съдържат информация относно какво трябва да помислите, според типа на яхтата, която 
имате. 
 
Електронно управляеми двигатели 
 
 За много собственици смяната означава преминаване от двигател с механично управление към такъв с 
електронно. Тази смяна е много изгодна. 
 Електронното управление ви дава възможност за ниски вредни емисии с висока производителност и ниска 
консумация на гориво. Вградените функции за безопасност осигуряват надеждна защита на двигателя, заедно с по-лесна 
и по-добра поддръжка. Рутинните сервизни обслужвания са минимални.  
 Volvo Penta представя електронно управление на дизелови двигатели през 1995г. и електронно впръскване за 
бензинови двигатели през 1994г. С днешната Volvo Penta EVC (Electronic Vessel Control) система, електрониката се 
подобри многократно и много от функциите на яхтата могат да бъдат вградени в една единствена система. EVC 
системата е базирана на същата технология, която се използва и при леките автомобили, самолетите и корабите. EVC 
може също да комуникира с оборудване, доставено от други производители. 
 Чрез EVC системата инсталацията на двигатели, управления и инструменти е много лесна, благодарение на 
използването на конектори. С по-малко кабели и по-малко груби връзки, надеждността е по-голяма. Цялата система е 
станадартизирана и изключително лесна за употреба. Обслужването на двигателя е лесно, благодарение на ефикасните 
диагностични функции. 
 
Най-новите и най-чисти двигатели 
 
Серията D на морски дизелови двигатели на Volvo Penta са 
с обширен обхват от 13 до 775 конски сили. Те са от 
изцяло ново поколение, които комбинират изключителна 
работа с висока надеждност и вредни емисии, отговарящи 
на европейските и американски стандарти US/EU 
2006/2007 за вредни емисии. 
 За собственик, който сменя своя традиционен 
дизелов двигател разликата е огромна във всеки един 
аспект. Димът и вредните изходящи емисии са с 90% по 
ниски и в същото време двигателят предлага много по-
добри работни характеристики. Уникалният въртящ 
момент предлага бързо и безопасно ускорение, дори с 
тежко натоварена яхта и с мощност в резерв да ви помага в 
бурни води.  
 Когато става въпрос за бензинови двигатели, 
електронното горивно впръскване има големи предимства 
в сравнение с двигателите с карбуратор – по-надеждно 
запалване, далеч по-добър отговор на командите на пилота 
и ниски емисии, които покриват изискванията на CARB 
Ultra Low Emissions.  
 
Ветроходни яхти и водоизместващи 
 
 Дизеловите двигатели са обичайната алтернатива за тези типове лодки. Ако имате бензинов двигател и 
преминете на дизелов, получавате по-добри работни свойства, увеличена надеждност и по-голяма безопасност. 
 Изборът на подходящата изходяща мощност е много важен. Двигателят трябва да има достатъчно мощност за 
скоростта, която желаете, без да е необходимо да работи на максимални обороти. Това ви дава ценен запас на мощност, 
полезен, например ако се борите срещу силен насрещен вятър. Обаче, инсталирането на двигател, който е прекалено 
мощен не дава предимства – ненужно тежък е и използва повече гориво без да дава допълнителна скорост.  
 Ако преминете на двигател с по-голяма мощност, трябва да проверите монтирането, трансмисията и 
валолинията, или Z-колонката. Двигателят трябва свободно да влезе в определеното място. Правилният избор на винт е 
много важен за достигане максимумът на потенциала на двигателя. 



 
Мощност за маневриране и зареждане 
 
 Въртящият момент на двигателя е толкова важен колкото изходната мощност, особено при ниски обороти. 
Двигател с висок въртящ момент на ниски обороти ви дава повече мощност при маневриране и също има значителен 
резерв да зареждате акумулатори на празен ход. 
 Внимавайте с оптималните обороти по време на движение – колкото по-ниски, толкова по-добре. Двигател, 
предназначен да работи при 2500 – 3000 об/мин дава съвършено различно усещане за комфорт, с ниски нива на шум и 
вибрации, в сравнение с двигатели, които работят при високи обороти. 
  
 За ветроходни яхти, при които двигателят се използва по-рядко, зареждащите възможности са особено важни. 
Наличието на повече електроника и друго допълнително оборудване изисква по-мощни алтернатори и по-голям 
капацитет на акумулаторите, отколкото тези при яхти по-стари от 10г. Много е важно да разполагате и с ефикасен 
регулатор, който гарантира пълен волтаж на акумулатора, за да спечелите от зареждащия капацитет. 
 Двигателят, трансмисията и винтът трябва да съвпаднат перфектно, за да се направи успешна инсталация. На 
ветроходна яхта може да извлечете полза от винт с  3 и 4 лопатки, които ви осигуряват висока надежност при преден, 
заден ход в комбинация с много забавяне при плаване. Свържете се с нас за повече информация. 
 
Новият двигател Ви дава: 

- Увеличена надеждност. Сигурен старт и надеждна работа. 
- По-тих режим на работа, по-ниски вредни емисии, по-малки вибрации. Увеличава комфорта на борда. 
- По-добра зареждаща способност. Дори и най-малкият двигател на Volvo Penta има алтернатор 115А . 
- Стандартно водно охлаждане. По-дълъг срок на експлоатация и възможност за гореща вода или нагревателни 

устройства. 
- Повече мощност. Направо от ниските обороти, за по-добро маневриране, ускорение, спиране и мощност при 

силен насрещен вятър. 
- Увеличена съойност на Вашата яхта 
- Тишина и спокойствие с двигател, на който можете да разчитате. 

 
Глисиращи лодки със Z-колонки 
 
 Лодките в тази категория печелят много от нов двигател. Има значителни подобрения в сферата на двигателите и 
съвременните продукти са по-добри във всеки един аспект. Двигатели с изключителни характеристики и по-ефективни 
Z-колонки с повишени завиващи свойства, предлагат неизмерни удоволствия зад волана.  
 При глисиращите лодки повече мощност означава по-висока максимална скорост. По-голям въртящ момент 
означава по-бързо ускорение до желаната скорост и повишена стабилност, когато лодката е много натоварена. Преценете 
дали сте доволен от моментното представяне на лодката и обсъдете с нас различните алтернативи. 
 
Бензин или дизел ? 

 
Новият D6-330 

 
Най-голямите постижения в 
техническото развитие са 
постигнати с дизелови двигатели. 
Например новата D-серия на 
Volvo Penta има електронно 
контролирано горивно 
впръскване, тип „Common Rail”, 
четири клапана на цилиндър и 
различни типове от оптимизации. 
Всичко това дава представяне 
равно на, понякога дори и по-
добро, от бензиновите двигатели 
със сходна мощност. В същото 
време, консумацията на гориво е 
по-ниска, надежността много по-
добра, животът по-дълъг и 
стойността на използвания 
двигател е по-висока.  

 
 Бензиновите двигатели предлагат високи технически характеристики и относително ниско тегло. Електронното 
горивно впръскване дава висока надеждност, ниски вредни емисии и бързи реакции за приятни емоции зад волана. 
Цената на бензиновите двигатели е в повечето случаи по-ниска от тази на дизеловите двигатели. 
 Ако преминавате от бензин на дизел, можете често да специфицирате долната изходна мощност без всъщност да 
губите нищо по отношение на представяне, освен максималната скорост, докато дизеловия двигател дава по-добър 



въртящ момент, също така е предназначен да работи на обороти близки до максималните. Когато сменяте от бензин на 
дизел, трябва да се проверят въздушната, горивната и охлаждащата системи. Говорете с вашият дилър, за да разберете 
какво точно е необходимо за Вашата лодка. Той има необходимите спецификации и документации, ако искате да 
разберете повече за вас.  
 
 

 
 

 

Един или два винта ? 
 
 Големите предимства на двата срещуположно въртящи се винта, пред 
единичните са: 
 

- по-бързо ускорение 
- по-висока максимална скорост 
- по-добра икономичност 
- стабилност и по-добро сцепление при завиване с висока скорост 
- по-лесно маневриране при ниска скорост, като лодката завива изцяло направо, 

дори на заден ход 
- повишен комфорт, благодарение на ниските вибрации 

 

 
 
Новият двигател Ви дава още: 

- По-голяма икономичност. По-ниска консумация на гориво. 
- По-добро представяне. Незабавна реакция при подадените команди. 
- По-бързо ускорение. Бързо достигане на желаната скорост. 
- По-добро сцепление. По-голяма стабилност и маневреност. 
- По-ниско ниво на шум, вредни емисии и вибрации. Увеличен комфорт на борда. 

 
Глисиращи лодки с бордови двигатели 
 
 Днес, повечето бордови двигатели, независимо дали са бензинови или дизелови, са електронно контролирани. 
Това дава много предимства, също и висок комфорт на борда, понеже новите двигатели са по-тихи, вибрациите са по-
малки и вредните емисии също са много малки. Всичко това води до значително повишен комфорт на път. 
 Дизеловите двигатели се развиват постоянно в последните години и сега предлагат невероятната комбинация от 
представяне, комфорт и грижа за околната среда. Модерния дизелов двигател с оптимална инсталация е незабравимо 
преживяване за всеки собственик на лодка, който направи смяната. 
 
 
Изберете подходящата изходна мощност на двигателя 
 
 Тъй като Вашата лодка е с глисиращ корпус, увеличената мощност обикновено означава по-висока максимална 
скорост. Обаче всеки корпус е предназначе за определена скорост и значителното ѝ превишаване може да доведе до 
значително намаляване на оперативните характеристики. Така също е важно да предвидите крайния резултат. По-мощен 
двигател се нуждае от по-здраво закрепване, трансмисия, валолиния, винт и др. Това са важни детайли, с които можем да 
Ви помогне. 
 За бордови двигатели, двигателят, трансмисията и винта трябва да са прерфектно съвместими, за да се създаде 
успешна инсталация. Тук има много различни начини да посрещнете това предизвикателство, Ние имаме както опита, 
така и необходимият широк обхват от поддържащи системи, за да помогне при Вашия избор.  
 
Различно маневриране и по-тиха работа 
 
 Електрически упрявляемите двигатели с електрически дроселираща клапа и контрол на задвижването предлагат 
много предимства, особено ако имате голяма яхта с два двигателя. Кабелите за механичен контрол са заменени с 
електрически кабели, така че вибрациите и шумът не се предават от двигателя. Маневрирането е лесно с различните 
позиции на задвижването. Надежността е отлична и изискванията за поддържане са минимални. 
 
Подмяна чрез Интернет 
 
 Можете да получите повече информация за смяната на Вашият двигател от Интернет. В нашият уеб-сайт 
www.senyltd.com можете да откриете подробна информация, включваща конфигуратор, който да Ви напътства при 
избора Ви. Тук можете да получите подробна информация, включително чертежи и размери, тегло и сравнителни 
характеристики за целият обхват на двигатели на Volvo Penta. Информация относно стари двигатели Ви дава възможност 
да сравните вашия двигател с новите най-модерни технологии. 
 

Повече възможности 



 
 Правилно планираната подмяна отваря врати към много други подобрения. Не на последно място лесният 
достъп до определени части на лодката, след като двигателят е махнат. 
 Преминете през лодката система след система (въздушна, морска вода, електрическа и др.) заедно с нас, за да 
установим какво трябва да бъде направено. След това решете какви удобства желаете да подобрите. Ако искате всичко 
да се направи на един път, можете да договорите добра крайна цена. Имате предимството да контактувате с един 
единствен човек, който да отговори на всички Ваши въпроси и да се отзове на сервизните изисквания, независимо дали 
касаят двигателя или която и да е част.  
 Едно от важните неща, които трябва да прегледате е звуковата изолация в помещението, където е двигателя. 
Стара изолация, подлагана дълги години на масло и прах трябва да се отстрани. Почистете и поставете нова изолация и 
ще се наслаждавате на приятно ниски нива на шум.  
 Електрическата система вероятно също ще се нуждае от модернизиране. Новият двигател най-вероятно има по-
мощен алтернатор, в сравнение със старият и новата, най-вероятно оразмерена електрическа система увеличава 
надеждността на борда. По-добрите зареждащи възможности ви позволяват да добавяте различни електрически 
устройства, като подрулващо устройство или котвена лебедка. 
 Новият двигател Ви дава възможност да повишите комфорта на борда. При нас можете да откриете различни 
удобства като топла вода, отопление, размразителна камера и др. 
 
Изцяло ново усещане за контрол и управление 
 
 Електрическият контрол дава ново усещане с прецизното и различно маневриране. Те идват като стандартно 
оборудване с повечето Volvo Penta електричеки контролирани дизелови двигатели. С висока надеждност са и изискват 
минимално сервизно обслужване. 
 Двигателят се доставя със стандартен комплект инструменти. Ако искате да добавите повече, това е идеалната 
възможност. Електрически контролираните двигатели отварят изцяло нови възможности за ново поколение инструменти 
с дисплеи, които можете да модифицирате, за да отговорят на Вашите изисквания. 
 Помислете също как искате да изглежда вашият панел, къде да са разположени щамбайните и т.н., за да 
получите всичко както желаете. 
 
 

Когато смяната е приключила 
 
 
Готови за много безпроблемни сезони 
 

 

Когато цялата процедура по смяната е завършена е важно да сте доволен и че 
всичко, което сте желали е изпълнено и да се запознаете с новостите във 
Вашата лодка. Volvo Penta има работни процедури за предаване на лодката и за 
доставянето на цялата необходима информация за вас, за да можете бързо да 
свикнете с условията на вашите най-нови подобрения. Уверете се, че сте 
получил отговор на всички ваши въпроси и също така, че Вашата лодка се 
държи както очаквате. Бъдете сигурен, че сте получил цялата документация и 
упътвания за всички ново инсталирани компоненти и да ги прочетете. 
Обърнете специално внимание на инструкциите касаещи движението, 
дневните инспекции, гаранционните изисквания и поддръжката. 
 
 Заедно с новият двигател, трябва да получите следните документи: 

- Ръководство за употреба 
- Гаранционна и сервизна книжка 
- Клиентско копие на гаранционната карта 

 
Тези три документа са много важни, ако искате да се грижите добре за Вашият 
двигател и също за да се възползвате от евентуални гаранционни ремонти. За 
други компоненти и аксесоари документите са различни. Най-общо казано, 
трябва да имате ръководство и гаранционен сертификат. Разбира се, трябва да 
си пазите фактурите за всичко, за което сте платили.  

 
 Вие вече сте готов за нова страница във вашият живот на борда! Пред вас са много безпроблемни и приятни 
сезони. 
 Грижете се за Вашият двигател от самото начало! Инвестицията, която правите ще се възвърне многократно по 
отношение на надеждност и по-дълъг живот. 


