


En motor att lita på.
MAC D75 mannmotor iir uppbyggd på WV:s vilkånda
sexcylindnga dresel. Denna motor kånneteclcras av:
o Pålitlighet och styrka.
o Låg brånsleforbrui<mng.
c Lugn och tyst gång,
r Kompal<ta dimensioner.
o Låg vild.

MAC D75 dr enrak sexcylindrig virvelkammardieselmo-
tor med overliggande kamaxel, Kamaxel, insprutrungs-
pump O och cirkulahonspump dnvs over tandrem.
Generator @ och servopump @ dnvs over lclrem.
Sjovattenpumpen @ dnvs direlct på vevaxeln,
MAC D75 har slutet fårskvattenkylt system med korro-
sionsskyddstllsats for att skydda motom mot korrosion
och aviagrnngar.
Kylrungen sker over viildrmensionerad vårmevåxlare @
och år termostatslfi. Uttag finns for inkoppling hll vatten-
buret varmesystem.
MAC D75 i kombination med MAC 300 dr som standard
uffustad med en våldimensronerad servopump @.

D enna pump oppnar moj Ii gheter att åven driva vrss exft a
utustning såsom t.ex. en hydraulisk wrnch eller en min-
dre hydraulkan.

Ett smått fantastiskt drev.
MAC 300 klarar ISOo totalt styrutslag och år som standard
uffustad med hydraulisk servostyrning,
MAC 300 eir som standard utustad med hydrauliska Po-
wer-Tnm/Tllt cylindrar @ så att man kan stålla in nggvln-
keln fdr att t.ex.
o Snabbare uppnå pianingsliige då man ar flera ån van-
Iigrt i båten.
o Erha-lla ett båt1re gånglåge i lågne fMer.
r Få en jåmnare gång i gnopig sjo.
o Kunna gå in pa grunda vatten dåu bottenforhallandet år
okånt,
r Fiilla upp drevet for inspek[on och propelierbyte.
Backrnanover kan ufclras trots att drevet befinner sig i
uppfållt låge. MAC 300 har inbyggt såkerhetssystem,
detta innebiu att om du har otwen att kora på ett gmnd el-



ler annat okåntforemål, så slar drevet upp automahslct for
alt sedan sal<ta sjunka ner till det 1åge som det befann srg
i fore uppslaget. MAC 3OO iirtillsammans medmotorDTs
en enda enhet som bultas fastimotorbåddenpåtyra }ca_f-
[ga vibrationsupptagande fåsten.
Dessa fyra fåsten upptar kraften fran både motorica_ft-
overforing och drev. Diirtll år ]<aftoverfonngen avtåtad
motskoldenmed enl<a-ftig o-ringi gummi. Denna o-nng
fungerar också som ett vibratonsupptagande element.
Skolden I akterspegeln air anpassad for en akterspegel-
vinkel på i2". Konsffulchonen hllåter dock en vanation på
t-So utan att luta motom. MAC 300 drevet O år ytbehand-
lat med inte mindre ån 5 olika skyddsskikt for båsta mojli
ga korrosionsskydd.

I Metallbaserat fåstslcld.
2. Hårdprimer.
3. Kemisl<t fåstskilct.
4. Metallislct fårgpi gment.
5. Bevitucr-rngsskydd.
MAC 300 dr som standard utrustad med expansionskårl

@ for drevets olja så oljeruvån kan avlåsas inne i båten.
MAC 300 år vrdare utustad med dubbla kafbga offer-
anoder @ av zink.

Inshnrrnentering.
Instumenttavlan år som standard utustad med analoga
instrument f or funldionema:
Var\rtal @, motortemperatur O samt tmrålclng @.

Vidare år instumenttavlan uffustad med indrkenngslam-
por for laddning, oljefyck samt forglodning.
Alarm cjver summer @ for funktionema motortemperafur,
laddning och oijeffyck som standard,
Vippbrytare for Fower-Trim/Tilt funkhoner samt 3{åges
nyckelstombrytare.



Tekniska data: MAC DZ5/300

MAC D75
Arbetssått:
Effel:t:
Vridmoment:
Kompression:
Cylinder antal:
Slagvolym:
Cyl.diam/
slaglångd:
Ramlager:
Smodning:

Brånslesystem:

BrånsleforbruIqt
vid max widmom:
Elsystem:

Kylsystem:

MAC 300
Uhnrstning
som standard:

Kraftoverforing:

Utvåxling:
St6rsta
propeller dia:
Tiltvinkel:
Trimvinkel:
Insbrrment:

Återf6rsåliare:

4-talrcts virvelkammardiesel
52 kW (70 DIN hk) vtd 4000 rPm.

144 Nm 04,5 kpm) vid 2500 rpm.
23:1

6 i rad.
2383 cmg

76,5/86,4 mm.
7 st.

Tryckrsmorjning med fulUlo-
desfilter och tyciceglerings-
ventil fran oljepump av rotor-
typ. Oppningstyck 2 ba-r.

Bosch insprutn.pump med
varvtalsregulator och elek-
brskt avstångningsventil.

262g/kWh
Generator: 9I0 watt,14 volt, 65 A.
Startrnotor: 2 kW (2,7 hk)
Tvåketssystem med slutet
termostatstyrt sotvattensy-
stem.

KW EFFEKTDIAGRAM FOR MAC 75.DIESEL

4'1000 RPM

Hydrauliskt sewoassisterat styrsystem med IBOo totalt roderutslag
Hydraulisict Power-Tnm/Tilt system automatiskt grmndpåkorningsskydd.
Kraftiga offeranoder av zink,
Elastisk koppling med stor volym och forsedd med dubbel universalkrut.
Viixling sker over konkoppling.
Samttiga kugghjul år koruska spiralskurna for tyst gång samt hårdade.
2,45"1

16" (400 mm)
58"
ll0"
Elsystem fiirdigkopplat på motom. Multipel-stickkontakt och instrumenttavla
med analog visning av vawtal, motortemp. och driftstimmar.
Alarmfunl<tioner over summer for funktionerna: motortemp., Iaddning och olje-
tyck, Indikeringslampor fcir funktionema: Iaddning, oljetyck och forglodntng.
Vippbrytare fcjr P ower-Trim/Tilt funktonen.
3Jåges nyckelstombrytare.

Harpsundsvågen 2II,124 40 Bandhagen. Tel. 08-86 0420, ankn. 41.

290
270
250

60

o/xwn
--3r0

Teknisk Fom ÆC Arolins Otrset 21S


