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Motoare şi piese de schimb Yanmar

Yanmar este unul dintre cei mai mari producători de motoare diesel - atât pentru cele răcite cu
aer, cât şi pentru cele răcite cu apă. Este lider incontestabil, fiind de departe numărul 1 mondial
ca unităţi produse anual, pentru motoarele răcite cu aer (seria L). Motoarele diesel Yanmar sunt
folosite pe scară largă pentru ambarcaţiuni, utilaje agricole, utilaje multifuncţionale,
miniexcavatoare, generatoare de curent, utilaje de compactare.
Interprima este reprezentant în România pentru motoarele INDUSTRIALE Yanmar (NU şi pentru
motoare marine, utilaje agricole, utilaje pentru construcţii); ca urmare, putem livra motoare şi
piese de schimb doar pentru această gamă.
Există aşa-numitele “Private Brand” - motoare produse de Yanmar pentru diverşi clieţi OEM
(Original Equipment Manufacturer), sub marca acestora. În cazul acestor motoare, clienţii OEM
respectivi au exclusivitate (oferită de Yanmar) atât pentru motoare, cât şi pentru piese de
schimb. Interprima (sau alţi reprezentanţi Yanmar) nu au acces la documentaţie de service
pentru aceste motoare. Politica Yanmar referitoare la motoarele “Private Brand”, în comparaţie
cu motoarele “Yanmar Brand”, este prezentată în tabelul următor:

Articol

Yanmar Brand

Private Brand

Plăcuţa de identificare

Yanmar standard

Specifică pentru OEM

Termen de garanţie

2 ani sau 2000 ore de funcţionare

Se negociază cu OEM

Livrări piese de schimb

Yanmar livrează piese prin
reţeaua de dealeri

Yanmar NU livrează piese
prin reţeaua de dealeri

Coduri de comandă piese

Coduri Yanmar

Coduri ale OEM

Servicii Post-vânzare

Oferite prin reţeaua de dealeri
Yanmar

NU sunt oferite prin
reţeaua de dealeri Yanmar

Documentaţie de service

Oferite prin reţeaua de dealeri
Yanmar

NU sunt oferite prin
reţeaua de dealeri Yanmar

Manuale de utilizare

Manuale standard Yanmar

Manuale editate de OEM
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Vă prezentăm în continuare brandurile private:
•Ingersoll-Rand
•Komatsu
•Volvo
•Isuzu
•John Deere
•Thermo King

Interprima NU poate oferi motoare de înlocuire, documentaţie de service şi piese de schimb
pentru motoarele produse de Yanmar, dar pe ale căror plăcuţă de identificare apare unul dintre
numele OEM menţionaţi.
Plăcuţele de identificare ale motoarelor “Yanmar Brand” arată ca în figurile următoare:

Specificaţie
motor

Serie motor
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Plăcuţele de identificare ale motoarelor “Private Brand” arată ca în figurile următoare:

Specificaţie
motor ???
Denumire
client OEM
Interprima NU poate oferi motoare de înlocuire, documentaţie de service şi piese de schimb
pentru utilajele agricole sau pentru construcţii Yanmar:
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În cazul în care solicitaţi documentaţie de service pentru motoarele Yanmar, comunicaţi-ne
specificaţia motorului de pe plăcuţa de identificare; vom reuşi astfel să vă transmitem desenul de
service adecvat:

Specificaţie
motor

NU confundaţi plăcuţa de identificare cu alte înscrisuri de pe motor; nu vom reuşi să găsim
desenul de service corespunzător:

???

Pentru orice alte detalii vă rugăm să vă adresaţi Departamentului Post-vânzare Interprima.
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