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Características e vantagens dos motores interiores BETA MARINE 

• Motores marítimos Diesel marinizados em Inglaterra utilizando um motor base 

Kubota (Japão) 

• Engenharia avançada de baixos consumos e emissões 

• Motores silenciosos, compactos e fiáveis apoiados por um extenso serviço pós-

venda internacional 

• Fácil instalação com o nosso serviço especial de apoios de motor por medida 

• 5 anos de garantia, de acordo com as condições de garantia e manutenção Beta 

Marine 

• Cabeça e bloco do motor em aço fundido 

• Binário (torque) máximo a regime médio de rotações 

• Sistema de injeção Bosch 

• Distribuição por carretos helicoidais (sem correia e sem corrente!) 

• Funcionamento silencioso único 

• Refrigeração por dois circuitos com permutador ou refrigerador de quilha 

 

Diferenças na marinização? 

 
A massa adicional do volante de inércia nos  BETA 

MARINE DIESEL não só garante um funcionamento ainda 

mais suave, mas também evita que o motor 

"estrangule". 

 

 
 
 

Uma vareta de óleo em formato ergonômico e de 

fácil acesso faz parte do nosso fornecimento 

standard. 

 

 

 

Ao contrário de outros fabricantes, fornecemos os BETA 

MARINE DIESEL com um filtro de ar de alta qualidade, 

que também cumpre a função de silenciador de 

admissão. 
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Coletores de escape duráveis feitos de aço inoxidável 

de parede dupla ou de alumínio fundido de parede 

grossa atestam a qualidade dos BETA MARINE DIESEL. 

 

 

 
 

Disponibilizamos cárteres de óleo especiais de baixo 

perfil com a saída de esgoto de óleo na extremidade 

traseira, sem restrição à inclinação lateral de 25°, para 

todos os motores. 

 
 
 

Outra "imagem de marca" dos BETA MARINE DIESEL é 

a bomba de esgoto de óleo robusta e fiável para 

mudanças de óleo fáceis. 

 
 
 

O nosso permutador de calor é fabricado em alumínio 

de paredes grossas. Com manutenção regular, a vida 

útil é superior a 20 anos. 

 

Permutadores de calor em aço ou ferro fundido sofrem 

frequentemente de forte oxidação em menos de 5 

anos. 

 

 

Para melhor a proteção do permutador de calor, os 

BETA MARINE DIESEL estão sempre equipados com 

um ânodo sacrificial (zinco), embora o elemento e o 

corpo do permutador estejam isolados um do outro!  

 

 

 

Os nossos cumprimentos,  Motolusa, Lda. 

Tiago Peters (Eng. Mec.) (+351) 214 241 823 

    motores@motolusa.pt 

    


