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Stale budujemy i zwiększamy nasze doświadczenie, które wdrażamy 
do produkcji i wykorzystujemy w trakcie opieki serwisowej naszych 
silników. Zwiększa to naszą elastyczność w doborze i adaptacji 
naszych rozwiązań do potrzeb użytkowników.  Dzięki temu wiele 
naszych produktów to rozwiązania dedykowane, uwzględniające 
wiele niestandardowych opcji i podzespołów.

Wszystkie nasze produkty standardowe i dedykowane są 
projektowane z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych przy pomocy zaawansowanych 
systemów CAD. 

Wszystkie nasze operacje są realizowane w oparciu o system 
zarządzania jakością ISO 9001 nadzorowany przez światowej klasy 
audytora.

Wieloletnie opracowywanie silników morskich sprawiło, że oprócz 
standardowych jednostek potrafimy zbudować bardzo 
wyspecjalizowane silniki napędowe, wyposażone w wiele 
niestandardowych rozwiązań.

W trakcie naszej 30-letniej historii mieliśmy możliwość współpracy z 
tysiącami klientów, dostarczając silniki napędowe do całej gamy 
jednostek pływających, poczynając od barek kanałowych, promów 
pasażerskich, jednostek transportowych, szybkich łodzi patrolowych 
barek, kutrów rybackich, trawlerów, pchaczy, a kończąc na jachtach 
żaglowych. Ściśle pracujemy z Wami od momentu ofertacji, poprzez 
weryfikację projektu instalacji elektrycznej, projektowanie 
specjalnych rozwiązań na silnikach, aż po nadzór nad instalacją lub 
samą instalację silnika na jednostce.

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
Niezawodność i spokojny sen!

Firma Beta Marine działa w oparciu o  
system zarządzania jakością ISO. Od roku 
1987 ciągle poprawiamy nasze procedury 
jakościowe pod corocznym audytem ISO 
Quality Services Ltd.
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Silniki Beta 10 – Beta 115 są oparte                           
na zaawansowanych technologicznie 
jednostkach napędowych KUBOTA, 
charakteryzujących się równą, cichą pracą, 
wysokim momentem obrotowym dostępnym 
już na niskich obrotach       i maksymalną mocą 
zazwyczaj dostępną                na średnich 
obrotach. Silniki Kubota są znane      ze swej 
trwałości i niezawodności.

Silniki Beta 10 – Beta 105 spełniają wymogi dla 
emisji spalin obowiązującej dyrektywy RDC-2 
(Recreational Craft Directive 2013/53/EU).

Silniki Beta 10 – Beta 85T (z wyjątkiem Beta 45T i 
Beta 70) spełniają wymogi dla emisji  EPA (U. S 
Environmental Protection Agency).

Silniki Beta 10 – Beta 115

Zgodność z przepisami RCD, EPA oraz STAGE V

Beta 115T          -                     115 @ 2800         85,8 @ 2600                           -                                  -                                   - 

Beta 105T       RCD 2                 98 @ 2600         73,1 @ 2600                           -                                  -                                   -

Silniki Morskie
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Silnik          Zgodność z EU          Moc KM                 Moc kW              Zgodność z EPA            Moc KM EPA            Moc KW EPA                       
2013/53/EU       Obroty maks.       Obroty maks.           - 40 CFR 1042             Obroty maks.         Obroty maks.

Beta 10           RCD 2                 10 @ 3000            7.5 @ 3000                           -                                     -                                  -

Beta 14           RCD 2              13,5 @ 3600            9,9 @ 3600                    EPA Tier 3                   13 @ 3600                9,9 @ 3600

Beta 16           RCD 2                 16 @ 3600          12,0 @ 3600                    EPA Tier 3                   16 @ 3600              12,5 @ 3600
Beta 20           RCD 2                 20 @ 3600          14,9 @ 3600                    EPA Tier 3                   20 @ 3600              14,9 @ 3600
Beta 25           RCD 2                 25 @ 3600          18,5 @ 3600                    EPA Tier 3                   25 @ 3600              18,5 @ 3600

Beta 30           RCD 2                 30 @ 3600          22,1 @ 3600                    EPA Tier 3                   29 @ 3600              21,7 @ 3600
Beta 35           RCD 2                 35 @ 2800          26,0 @ 2800                    EPA Tier 3                   33 @ 2800              24,5 @ 2800
Beta 38           RCD 2                 38 @ 3600          28,4 @ 3600                    EPA Tier 3                   36 @ 3600              27,0 @ 3600
Beta 45T         RCD 2                 45 @ 3000          33,5 @ 3000                           -                                   -                                   -
Beta 43           RCD 2                 43 @ 2800          32,0 @ 2800                    EPA Tier 3                   44 @ 2800              32.6 @ 2800

Beta 50           RCD 2                 50 @ 2800          37,3 @ 2800                    EPA Tier 3                   48 @ 2800              35,9 @ 2800
Beta 60           RCD 2                 56 @ 2700          41,8 @ 2700                    EPA Tier 3                   49 @ 2700              36,5 @ 2700
Beta 70T         RCD 2                 70 @ 2800          52,0 @ 2800                    EPA Tier 3                   70 @ 2800              52,0 @ 2800

Beta 75           RCD 2                 75 @ 2600          56,0 @ 2600                           -                                   -                                  - 
Beta 85T         RCD 2                 85 @ 2800          62,0 @ 2800                    EPA Tier 3                   83 @ 2800              62,0 @ 2800

Beta 90T         RCD 2                 90 @ 2600          67,1 @ 2600                           -                                  -                                   - 

Beta 90               -                       90 @ 2600          67,1 @ 2600          Tylko jednostki robocze (nie rekreacyjne) do 24m długości

Beta 105T       RCD 2                 98 @ 2600          73,1 @ 2800                           
Beta 115T           -                    115 @ 2800          85,8 @ 2800           Tylko jednostki robocze (nie rekreacyjne) do 24m długości
Beta 150             -                    147 @ 2800        109,7 @ 2800           Tylko jednostki robocze (nie rekreacyjne) do 24m długości

Silnik Beta 105T posiada certyfikat STAGE V



Silniki BETA MARINE

Silniki 2, 3 i 4-cylindrowe wyposażone są w pierścień inercyjny na kole 
zamachowym oraz morską tarczę sprzęgła, co zapewnia płynne 
przekazywanie mocy. Taka konstrukcja koła zamachowego oraz sprzęgło 
specjalnie zaprojektowane do silników morskich doskonale tłumią drgania.

Silnik wyposażony jest w świece żarowe wspomagające 
rozruch poniżej 5°C, filtr paliwa, MECHANICZNĄ pompę 
podającą paliwo, MECHANICZNĄ pompę wtryskową i 
MECHANICZNIE regulowany rozrząd, co przekłada się na 
niezawodne działanie i rozruch bez względu na warunki 
pogodowe. 

Wałek krzywkowy jest napędzany przez zębatkę, co tylko 
zwiększa niezawodność i zmniejsza potrzebę serwisowania, 
ponieważ brak tu łańcucha rozrządu, czy pasków 
klinowych/zębatych, które należałoby wymieniać. Brak tu 
jakiejkolwiek elektroniki, która jest jednym z najczęstszych 
przyczyn problemów w nowoczesnych silnikach.

Silniki Beta można montować pod stałym kątem    
15° C, a gdy jednostka ulega silnym przechyłom 
nawet pod kątem 25°. (Montaż pod kątem powyżej 
15° tylko za zgodą firmy Diesel Air lub Beta Marine).

Silniki Beta 10, 14, 16, 20 i 25 są wyposażone w 
standardowy alternator 40A. Silniki Beta 30 – Beta 
105 mają standardowo alternator 70A. Wszystkie 
alternatory są napędzane poprzez pasek klinowy i 
osiągają pełną moc przy prędkości marszowej 
jednostki. 
Na życzenie oferujemy opcjonalne lub dodatkowe 
alternatory napędzane paskiem klinowym lub 
wielorowkowym.

Opcjonalne łapy specjalne, które ułatwiają umieszczenie 
silnika na istniejącym fundamencie. Oferujemy komputerowe 
modelowanie 3D, aby pomóc wprojektować silnik na 
istniejące fundamenty.

Silniki mogą być wyposażone w przekładnie osiowe, o obniżonej 
osi, kątowe i przekładnie V. Kierunek obrotów „w przód” jest 
zgodny z ruchem wskazówek zegara – patrząc od tyłu na 
przekładnię.

Obrazy mają charakter ilustracyjny i niekoniecznie prezentują konkretny produkt. 
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Wszystkie silniki są standardowo wyposażone w 
wymiennik ciepła wykonany z rurek 
miedzioniklowych, odpornych na wodę morską. 
Większość jednostek to silniki wolnossące. 
Wyjątkiem są  tu silniki Beta 45T, 75T 85T i 95T, 
105T i 115T które są doładowane.

Silniki są wyposażone w 
standardowy panel sterowania ABV, 
końcówkami do podpięcia cięgien 
do przekładni i gazu oraz 
wytrzymałymi amortyzatorami.

Silniki Beta 10, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 38, 43, 50, 
60 i 75 posiadają trójwirowy system spalania 
oraz wtrysk pośredni, co gwarantuje cichą 
pracę, niskie emisje i niskie spalanie. 

Silniki Beta 45T, 70T, 85T, 90T i 105T są 
wyposażone w system spalania ICVS, który 
gwarantuje cichą pracę, niskie emisje i niskie 
spalanie.

Silniki Beta wykorzystywane na jachtach przyjemnościowych 
mają 5-LETNIĄ GWARANCJĘ w systemie SELF-SERVICE.
SELF-SERVICE umożliwia właścicielowi silnika samodzielną 
wymianę oleju i filtrów, bez utraty gwarancji.

Przy użyciu rekreacyjnym

lat gwarancji 
SELF-SERVICE

5
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Silniki:
10
14
16
20
25
30
35
38
45T
43
50
60
70T
75
85T
90T
105T
115T

Razem: 18 silników po 2 strony 
Strona lewa = parzysta

Rozwiązanie 1:  Nowy silnik i przekładnia SAILDRIVE

Przekładnia SeaProp 60

Silniki SailDrive

Najczęstszy przypadek to konieczność montażu silnika wraz z przekładnią saildrive. W taki przypadku oferujemy 
silniki Beta 14 – Beta 60 z zamontowaną przekładnią Technodrive SeaProp 60. Standardowo takie silniki wyposażone 
są w płytką miskę olejową. Tak skonfigurowany silnik, może być dostarczony wraz z fundamentem. Całość można 
łatwo zamontować w nowej jednostce. 

Jeśli nowy silnik i saildrive mają zastąpić istniejący napęd, wtedy silnik wyposażamy w łapy specjalne (opcja) można 
bez kłopotu wstawić w istniejące łoże silnika – dotyczy to silników Volvo i Yanmar. Silniki Bukh wymagają wymiany 
także całego łoża.

Mając na uwadze oszczędności dla naszych klientów oferujemy dwa rozwiązania SailDrive.

Przekładnia SAILDRIVE SeaProp 60 o przełożeniu 2, 15: 1 i 2, 83: 1 
może pracować z silnikami o obrotach prawych i lewych. Ponadto, 
jeśli wymaga tego konstrukcja kadłuba, przekładnię można obrócić 
wokół własnej osi, co umożliwia montaż silnika „nad” śrubą.

www.dieselair.pl
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Przy użyciu rekreacyjnym

lata gwarancji 
na przekładnię

2

Przy użyciu rekreacyjnym

lat gwarancji 
SELF-SERVICE
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Saildrive - Rozwiązanie 2
Nowy silnik Beta do istniejącej przekładni saildrive

Łapy specjalne - opcja

Zawsze zalecamy wymianę całego napędu. Jednak jeśli 
istniejąca przekładnia jest po remoncie i jest w dobrym 
stanie, można poprzestać na wymianie samego silnika. 

Specjalizujemy się w adaptacji naszych silników do 
istniejących przekładni. W przypadku takiej adaptacji, 
silnik jest wyposażony w płytka miskę olejową, tarczę 
sprzęgła oraz adapter, który umożliwia montaż do 
istniejącej przekładni saildrive Volvo 110S, Volvo 
120S, Volvo 130S, Yanmar SD20 oraz Bukh.

Aby ułatwić ustawienie i instalację silnika, oferujemy 
możliwość wykonania łap specjalnych, które umożliwią 
posadowienie silnika na istniejącym łożu Saildrive.

Przy użyciu rekreacyjnym

lat gwarancji 
SELF-SERVICE

5 Silnik Beta Marine

Adapter SailDrive

Istniejąca przekładnia 
SailDrive:

VOLVO
YANMAR

BUKH

Silniki Morskie
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Napęd hybrydowy to połączenie silnika elektrycznego oraz silnika spalinowego. Projektujemy i wykonujemy napędy 
spalinowo-elektryczne niskiej i średniej mocy. Dobierając silnik do jednostki pływającej dopasowujemy moc do 
osiągnięcia maksymalnej prędkości kadłuba, podczas gdy napęd elektryczny jest dopasowany do osiągania  
prędkości marszowej jednostki. 

W takim rozwiązaniu przeniesienia napędu mamy do dyspozycji cichy 
i ekologiczny silnik elektryczny, a silnik spalinowy stanowi rezerwę.

Silnik elektryczny może także służyć do ładowania akumulatorów 
zarówno podczas pracy silnika spalinowego, jak i podczas pływania na 
żaglach. Ładowanie jest skuteczne juz przy ok. 2/3 maksymalnej 
prędkości wypornościowej.  Przy słabych wiatrach można wyłączyć 
ładowanie, co zmniejszy opory śruby.

Napęd Beta Hybrid jest dostępny dla silników wyposażonych w 
przekładnie PRM150 lub PRM500.

Napęd hybrydowy



W naszych rozwiązaniach silniki elektryczne mogą zarazem służyć jako prądnice. Silnik elektryczny napędzany przez 
silnik spalinowy lub przez śrubę kręcącą się podczas pływania pod żaglami ładuje akumulatory napędowe. 
(Modyfikując nieco układ, można ładować także akumulatory bytowe.)

W przypadku ładowania akumulatorów przez silnik 
spalinowy uzyskujemy dużą moc ładowania, nie 
obciążając nadmiernie silnika, a w rezultacie 
zwiększamy sprawność układu napędowego jako 
całość, ponieważ mniej energii jest marnowane.

Jeśli płynąc pod żaglami pozwolimy śrubie kręcić się, ta 
wprawi w ruch silnik elektryczny, który zadziała jak 
prądnica. Sprawność takiego ładowania jest niższa, 
jednak mamy darmową energię. Ilość tej energi jest 
wprost proporcjonalna do prędkości i jest zależna od 
sprawności (doboru) samej śruby. Przyjmuje się, że 
'ciągnięta' śruba ma tylko 40% swojej normalnej 
sprawności. Wynika to z niekorzystnego odwrócenia 
ciśnień na płatach. Przedstawiony wykres obrazuje 
realnie zmierzoną moc ładowania jachtów żaglowych 
podczas pływania na żaglach.

Większość układów hybrydowych polega na trwałym połączeniu 
silnika spalinowego i silnika elektrycznego w jeden blok. Jednakże 
silnik elektryczny może być zabudowany w dowolnym miejscu na 
linii wału. Jedno z naszych rozwiązań zostało zbudowane w oparciu 
o zespół Python Drive, który pozwala odsunąć silnik elektryczny od 
spalinowego. Jest to o tyle korzystne, że silniki elektryczne nie lubią 
nadmiernej temperatury, którą emitują silniki spalinowe. 
Dodatkowa korzyść to niezwykła łatwość i elastyczność w instalacji 
napędu elektrycznego do każdego silnika.

Układy hybrydowe lub w pełni elektryczne są dostępne jako 
jednostki o mocy: 4,7 kW, 7,2 kW oraz 14,4 kW. 

Na życzenie możemy zaoferować większe moce.

Maxprop 19"

Przykładowy wykres odzysku energii 
pod żaglami

Prędkość w węzłach

Autoprop 17"
Śruba stała 17"

M
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Napęd hydrauliczny może być zbudowany w oparciu o silniki Beta 38 do Beta 115. Projektujemy i wykonujemy 
dowolne rozwiązania hydrauliczne oparte na silnikach spalinowych. Napęd hydrauliczny jest projektowany 
indywidualnie w oparciu o parametry sprawności kadłuba.

Napęd hydrauliczny to szczególnie dobre rozwiązanie dla jednostek, gdzie nie ma miejsca na tradycyjny silnik z 
klasyczną linią wału. Silnik spalinowy może być umieszczony w dowolnym miejscu na jachcie, pod dowolnym kątem w 
stosunku do wału i w dowolnej odległości od niego. Brak sztywnego połączenia silnika i wału daje nam naprawdę 
duże możliwości.

Projektowany i dostarczany napęd składa się z: silnika, pompy hydraulicznej dopasowanej do mocy silnika, 
35-litrowego zbiornika na olej hydrauliczny ze wskaźnikiem poziomu, filtra 25-mikronowego, oraz zaworu 
kierunkowego do sterowania pracą śruby napędowej. Przewody hydrauliczne są przedmiotem osobnej wyceny. 

Napęd hydrauliczny

Zbiornik Zawór kierunkowy

Napęd hydrauliczny składa się z silnika Beta Marine z pompą hydrauliczną oraz następujących elementów:

Chłodnica Silnik hydrauliczny 
Pędnik i śruba jako opcja



Panele sterowania

Panel „A” - opcja
Jest to panel na kluczyk, dzięki któremu podgrzejemy świece                         
i uruchomimy silnik. Do gaszenia silnika służy oddzielny przycisk. Zielona 
kontrolka wskazuje pracę silnika, a czerwona kontrolka oraz buzer 
ostrzegają o niskim ciśnieniu oleju, wysokiej temperaturze chłodziwa          
i braku ładowania alternatora.  Panel jest wyposażony w 3-metrowy 
przewód ze złączką.

Panel „ABV” - standardowy
Jest to panel na kluczyk, dzięki któremu podgrzejemy świece                         
i uruchomimy silnik. Do gaszenia silnika służy oddzielny przycisk. Panel 
jest wyposażony      w obrotomierz z licznikiem motogodzin. Zielona 
kontrolka wskazuje pracę silnika, a czerwona kontrolka oraz buzer 
ostrzegają o niskim ciśnieniu oleju, wysokiej temperaturze chłodziwa         
i braku ładowania alternatora.  Panel jest wyposażony w 3-metrowy 
przewód ze złączką.

Panel „ABVW” - opcja
Jest to panel w przyciski, dzięki któremu podgrzejemy świece, 
uruchomimy     i zgasimy silnik. Panel jest wyposażony w obrotomierz        
z licznikiem motogodzin. Zielona kontrolka wskazuje pracę silnika,             
a czerwona kontrolka oraz buzer ostrzegają o niskim ciśnieniu oleju, 
wysokiej temperaturze chłodziwa i braku ładowania alternatora.  Panel 
jest wyposażony w 3-metrowy przewód ze złączką.

Panel „B” - opcja
Jest to panel na kluczyk, dzięki któremu podgrzejemy świece                         
i uruchomimy silnik. Do gaszenia silnika służy oddzielny przycisk. Panel 
jest wyposażony w obrotomierz z licznikiem motogodzin oraz drugi zegar 
wskazujący temperaturę silnika. Zielona kontrolka wskazuje pracę silnika, 
a czerwona kontrolka oraz buzer ostrzegają o niskim ciśnieniu oleju, 
wysokiej temperaturze chłodziwa i braku ładowania alternatora.  Panel 
jest wyposażony w 3-metrowy przewód ze złączką.

* Na życzenie wykonujemy przewody o dowolnej długości.

Silniki Morskie
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Panel „BW” - opcja
Jest to panel na przyciski, dzięki którym podgrzejemy świece, 
uruchomimy i zgasimy silnik. Panel jest wyposażony             
w obrotomierz z licznikiem motogodzin oraz drugi zegar 
wskazujący temperaturę silnika. Zielona kontrolka wskazuje 
pracę silnika, a czerwona kontrolka oraz buzer ostrzegają      
o niskim ciśnieniu oleju, wysokiej temperaturze chłodziwa      
i braku ładowania alternatora.  Panel jest wyposażony         
w 3-metrowy przewód ze złączką.

Panel „C” Deluxe - opcja
Jest to panel na kluczyk, dzięki któremu podgrzejemy świece 
i uruchomimy silnik. Do gaszenia silnika służy oddzielny 
przycisk. Panel jest wyposażony w obrotomierz z licznikiem 
motogodzin, zegar wskazujący temperaturę silnika, zegar 
wskazujący ciśnienie oleju oraz woltomierz. Zielona 
kontrolka wskazuje pracę silnika, a czerwona kontrolka oraz 
buzer ostrzegają o niskim ciśnieniu oleju, wysokiej 
temperaturze chłodziwa i braku ładowania alternatora dla 
akumulatora silnikowego i hotelowego. Panel jest 
wyposażony w 3-metrowy przewód ze złączką. Jest to 
polecany panel w przypadku wyboru opcji drugiego 
alternatora.

Panel „C” Deluxe - opcja
Jest to panel na przyciski, dzięki któremu podgrzejemy 
świece, uruchomimy i zgasimy silnik. Do gaszenia silnika 
służy oddzielny przycisk. Panel jest wyposażony                     
w obrotomierz z licznikiem motogodzin, zegar wskazujący 
temperaturę silnika, zegar wskazujący ciśnienie oleju oraz 
woltomierz. Zielona kontrolka wskazuje pracę silnika,               
a czerwona kontrolka oraz buzer ostrzegają o niskim 
ciśnieniu oleju, wysokiej temperaturze chłodziwa i braku 
ładowania alternatora dla akumulatora silnikowego i 
hotelowego. Panel jest wyposażony w 3-metrowy przewód 
ze złączką. Jest to polecany panel w przypadku wyboru opcji 
drugiego alternatora.

System „Flybridge” - opcja
Układ ten służy do obsługi dwóch stanowisk sterowania i składa się z panelu „C” Deluxe z 3-metrowym przewodem do silnika oraz 
ze standardowym panelem „ABV” lub innym opcjonalnym panelem na 6-cio metrowym przewodzie.

Panele sterowania

Silniki Morskie
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Panele sterowania

Panel cyfrowy „D” - opcja
Jest to nasz najbardziej zaawansowany panel sterowania. 
Jest od wodoszczelny (IP67) oraz ma wyjątkowo jasny 
ekran, który umożliwia obserwacje parametrów silnika w 
pełnym słońcu a także w nocy – wystarczy wybrać 
odpowiedni tryb wyświetlania.

Panel ten umożliwia sterowanie grzaniem świec, 
rozruchem oraz gaszeniem silnika, a także przedstawia 
obroty silnika, jego temperaturę, ciśnienie oleju, napięcie 
ładowania dla jednego lub dwóch alternatorów.

Panel jest podłączony przewodem ze złączką Micro-C, 
który pozwala na prezentacje parametrów silnika w 
całej sieci jednostki. Jest on kompatybilny ze 
standardem NMEA 2000 & IEC 61 162-3. Na 
jednostkach z dwoma silnikami, każdy panel musi być 
ustawiony jako prawy/lewy, co pozwala na prawidłowe 
wyświetlenie danych w obu silników na dowolnym 
panelu, lub w dowolnym wyświetlaczu w sieci 
jednostki.

Panel jest wyposażony w 3m przewodu na wtyczce.

Silniki Morskie
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Stanowisko 
sterowania 

1

Stanowisko 
sterowania 

2

Silnik na prawej burcie

GPS

Źródło zasilania

Sonar

Radar

Zbiornik paliwa

Silnik na lewej burcie

* Na życzenie wykonujemy przewody o dowolnej długości.

Schemat typowego podłaczenia dwóch silników na dwóch stanowiskach sterowania:

Silniki Morskie
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Opcje elektryczne i instalacyjne

Standardowy alternator
Silniki Beta 10 – Beta 25 są standardowo wyposażone w 
alternator 40A. Pozostałe silniki mają w standardzie alternator 
70A.

Drugi alternator
Oferujemy możliwość zamontowania drugiego alternatora na 
pasku klinowym lub wielorowkowym, w zależności od 
modelu silnika. (Drugi alternator jest dostępny dla silników 
Beta 30 – Beta 105.)

Generator 230VAC montowany na silniku 3, 5 lub 5 kVA - 
opcja
Nasze silniki mogą być wyposażone w generator prądu 
zmiennego 230V 50 Hz o mocy 3,5 lub 5 kVA. Pomimo bardzo 
kompaktowego rozmiaru generator uruchamia się już przy ok. 
900 rpm, a pełną moc osiąga przy 1500 rpm, lub przy normalnej 
prędkości marszowej. Generator jest wyposażony w sterownik 
na 5-metrowym przewodzie. 

Jest to idealne rozwiązanie, gdy nie ma miejsca na osobny 
generator. Pomimo małych wymiarów jest tak samo sprawny 
jak jego większe odpowiedniki, a specjalna konstrukcja nie 
obciąża nadmiernie silnika. 

Akcesoria niezbędne do instalacji silnika
Oferujemy kompletne rozwiązania pozwalające na instalację 
silnika:
- układ paliwa,
- układ poboru wody zaburtowej,
- układ wydechowy (suchy lub mokry),
- linie wału i ich komponenty,
- śruby: stałe, składane i samonastawne.

Generator 
prądu 230V 50 
Hz -3,5/5 kVA

Zdalny zbiornik 
wyrównawczy

Pompa podająca 
paliwo

Mokry tłumik 
wydechuFiltr paliwa/ 

Separator wody

Pobór wody 
zaburtowejSprzęgła elastyczne i kontrflansze do 

połączenia wału z silnikiem.

Silniki Morskie
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Projektowanie CAD 3D

Silniki Beta Marine są projektowane przy pomocy 
oprogramowania CAD 3D. Dzięki temu mamy pełna kontrolę 
nad całym procesem projektowania i produkcji aż do testów.

Takie podejście umożliwia nam także szybkie projektowanie 
rozwiązań indywidualnych (na zamówienie) do naszych 
silników i generatorów.

Pompy hydrauliczne – opcja

Na wielu jednostkach wykorzystuje się pompy hydrauliczne 
do napędu urządzeń pracujących na i pod pokładem.
Możemy zaprojektować i wykonać montaż pomp 
hydraulicznych pracujących ciągle, lub rozłączanych za 
pomocą sprzęgła na dowolnym silniku. Możemy także 
wprojektować i zamontować pompę dostarczoną przez 
klienta.

Wałek zdawczy mocy – PTO – opcja

Nasze silniki oraz/lub przekładnie mogą być 
wyposażone w wałki zdawcze mocy, co pozwala na 
montaż dodatkowych pomp hydraulicznych, 
wodnych, zęzowych, kompresorów do wytwarzania 
lodu, klimatyzacji itp. Na życzenie możemy 
wprojektować  wzmocnienia i przedłużyć podpory, 
które umożliwią prawidłowy montaż dodatkowych 
urządzeń.
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Łapy specjalne

Silniki Beta Marine ze standardowymi łapami zostały 
zamontowane na tysiącach jednostek na całym świecie, 
niemniej, gdy jest to konieczne możemy wyposażyć silnik 
w indywidualnie zaprojektowane i dobrane łapy. Dzięki 
temu można posadowić silnik bez żadnych przeróbek na 
istniejącym fundamencie. Pozwala to na dużą 
oszczędność materiałów i pracy przy instalacji nowego 
silnika.

Projektowanie 3D CAD

Krok 1 – Projektowanie łap specjalnych

Aby zaprojektować łapy dopasowane do Twojego 
fundamentu i wybranego silnika, musimy ustalić kilka 
wymiarów opisujących kształt fundamentu na twojej 
jednostce. Na naszej stronie w zakładce „Łapy specjalne” 
prezentujemy różne typy konstrukcji fundamentu. 

Kliknij na typ fundamentu, który jest na jednostce. Na 
wyświetlonym formularzu będziesz mógł przedstawić 
wyniki pomiarów fundamentu. Pamiętaj, aby dołączyć 
kilka zdjęć prezentujących stan obecny. Pomoże nam to 
zweryfikować jaka konstrukcja łap specjalnych będzie 
najlepsza.

Silniki Morskie

Krok 2: Zatwierdzenie łap 
specjalnych

Po otrzymaniu przez nas wypełnionego 
formularza i fotografii, wykonamy 
projekt 3D Twojej przyszłej instalacji 
silnika. Na tej podstawie generujemy 
rysunki 2D w formacie PDF, które 
następnie przesyłamy do Twojej 
akceptacji. Po ich otrzymaniu musisz je 
dokładnie sprawdzić na rzeczywistym 
fundamencie.
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Krok 3: Produkcja Twoich łap specjalnych

Po zatwierdzeniu projektu przez Ciebie, przystąpimy do produkcji łap specjalnych i zamontujemy je na 
silnik, dzięki czemu będziesz mógł od razu przykręcić silnik do fundamentu.

Silniki Morskie



Morskie agregaty prądotwórcze 4 kVA - 1100 kVA

Uzupełnieniem naszej oferty napędowej są generatory prądotwórcze. Od 30 lat produkujemy generatory, które są 
przeznaczone do pracy na jachtach, jednostkach roboczych oraz statkach. 
Generatory 4-50 kVA są oparte na silnikach bazowych Kubota, a wyższe moce na silnikach Perkins, Volvo, Deutz, 
Cummins, i Scania. 
Generatory mogą być dostarczone w wersji otwartej, a także w obudowie. 

Wszystkie nasze generatory cechują:
•  Uznane silniki bazowe,
• Uznane prądnice (Mecc Alte jako standard lub Stamford, czy Leroy Somer jako opcja),
• Różne systemy chłodzenia: poprzez wymiennik ciepła, czy radiator z wentylatorem.
• Różne stopnie wyciszenia generatorów w obudowie: 56 decybeli jako standard lub nawet 36 decybeli jako opcja.

Wyciszone generatory 4-50 kVA oparte na silnikach Kubota mają obudowę wykonaną z łatwo zdejmowanych paneli 
z blachy malowanej proszkowo, 38mm izolacji akustycznej, wentylator nadmuchowy, a wszystkie podłączenia 
wyprowadzone są na zewnątrz generatora, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć instalację. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do projektowania generatorów, oferujemy wiele niestandardowych rozwiązań 
dla naszych klientów. Nasze generatory mogą mieć znacznie rozszerzoną specyfikację, lub zmienioną aby 
dopasować ją do potrzeb klienta.

Agregaty Morskie
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Dopłenieniem silnika jest linia wału.

Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem linii wału i jej 
komponentów. W przypadku małych przekrojów koszystamy 
ze standardowych rozwiązań, dostępnych od ręki. Jeśli w grę 
wchodzi wieksza moc silnika, każdy element dobieramy 
obiczamy i wykonujemy indywidualnie.

Liniia wału

Linia wału

Linie wału oraz podzespoły projektujemy w technologii 3D.
Wszystkie elementy obliczamy wg wytycznych PRS, Lloyds lub 
Bureau Veritas, w zależności od wymogów klasowych. Każdy 
przypadek traktujemy indywidualnie, dobierając rozwiązanie 
optymalne pod względem kosztów, a także łatwe w realizacji i 
późniejszym serwisowaniu.



Śruby dobieramy w oparciu o zaawansowane 
oprogramowanie, bazując na wieloletnim doświadczeniu. 
W trakcie doboru bierzemy pod uwagę wszelkie dane 
jednostki, sprawność kadłuba oraz właściwości napędu, które 
pozwalają nam na precyzyjne dopasowanie parametrów 
śruby do odbioru i przekazania mocy.

Przeprowadzając kalkulację śruby dobieramy odpowiednie 
profile płatów, określamy ich liczbę, kąt i skręcenie, a także 
sprawdzamy ich wytrzymałość oraz niebezpieczeństwo 
kawitacji.

Śruby napędowe są zwieńczeniem napędu. Nie ma 
dobrego napędu bez dobrze dobranej i 
zaprojektowanej śruby.
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Śruby napędowe

W swojej ofercie mamy kila typów śrub:
- śruby składane - przeznaczone do jachtów żaglowych,
- śruby samonastawne przeznaczone do jachtów żaglowych i motorowych,
- śruby o płynnej regulacji skoku - przeznaczone na jednostki robocze oraz superjachty.

W oparciu o te dane wykonujemy projekt śruby, jej model 
oraz odlew, który obrabiamy do klasy II, I lub klasy S zgodnie z 
normą ISO. 

Zaletą takiego podejścia, jest to że klient otrzymuje śrubę 
naprawdę dobraną do jednostki, a nie śrubę, która jest akurat 
dostępna w magazynie.

Śruby napędowe



Śruby

Linie wału
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