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Firma Mercury Marine w sposób ciàg∏y analizuje mo˝liwoÊci unowoczeÊniania swoich wyrobów, konstrukcji i produkcji. Zmiany w specyfikacji silników, ∏odzi, oraz akcesoriów sà wprowadzane w sposób ciàg∏y. Aby zapewniç rzetelnà informacj´ czynione sà wszelkie starania ˝eby literatura uaktualniajàca publikowana
by∏a na bie˝àco. Niniejsza broszura nie powinna byç przyjmowana jako dok∏adne odzwierciedlenie bie˝àcej specyfikacji. Niniejsza broszura nie jest tak˝e ofertà sprzeda˝y konkretnego silnika, ∏odzi czy oprzyrzàdowania. Dystrybutorzy i dealerzy nie sà agentami Mercury Marine i nie posiadajà uprawnieƒ, aby uwik∏aç
Marine Power w jakiekolwiek zobowiàzania w∏àcznie i nie ograniczajàc si´ do przedstawiania wyrobu, sprzeda˝y, zastosowaƒ, lub spraw serwisowych.

Je˝eli jesteÊ w∏aÊcicielem zaburtowego
silnika Mercury, Mariner, lub stacjonarnego
czy z przek∏adnià „Z” Mercury MerCruiser,
mo˝esz byç pewien ze posiadasz silnik,
który zosta∏ zbudowany z myÊlà o
wyprzedzeniu wszystkich konkurentów.
Quicksilver przygotowa∏ pe∏nà gam´
najwy˝szej jakoÊci Êrodków
przeznaczonych do konserwacji silnika,
tak aby jak najlepiej chroniç Twojà
inwestycj´.

Konserwacja Êrodkami Quicksilver to
najlepszy sposób na unikni´cie k∏opotów 
i utrzymanie silnika zawsze w stanie
najwy˝szej sprawnoÊci. Z Quicksilver
opieka nad silnikiem jest ∏atwa.

Wszystko czego potrzebujesz do
konserwacji i obs∏ugi silnika dost´pne 
jest u autoryzowanego przedstawiciela
Quicksilver.

NNAAJJLLEEPPSSZZAA  OOPPIIEEKKAA  NNAADD  NNAAJJLLEEPPSSZZYYMM  SSIILLNNIIKKIIEEMM

QUICKSILVER TABELA SMAROWANIA

Opis
(a) Zaburtowe Cz´stotliwoÊç smarowania Cz´stotliwoÊç smarowania Zalecany produkt
(b) Stacjonarne s∏odka woda s∏ona woda Quicksilver

Uk∏ad sterowania/ ci´gna 100 godzin/przynajmniej 50 godzin/przynajmniej raz w roku smar 2-4-C Marine
linki (a i b) * raz w roku Lubricant z Teflonem

Ci´gna gazu 100 godzin 50 godzin LUB
i biegów (a i b)*

Manetka (a i b) 100 godzin/przynajmniej raz w roku 50 godzin/przynajmniej raz w roku Special Lube 101
(Special Lube 101 zawiera

Punkty smarowania (a i b) 100 godzin/ 60 dni 50 godzin/30 dni Teflon i zosta∏ stworzony
w celu stosowania przy

Wa∏ Êruby (a i b) 100 godzin/120 dni 50 godzin/60 dni bardzo duêym tarciu)

Sworzeƒ obrotu (a i b) 100 godzin/120 dni 50 godzin/60 dni

Wielowypust wa∏u (a i b) 100 godzin/przynajmniej raz w roku 50 godzin/przynajmniej raz w roku

Blokada przechy∏u 100 dni 50 dni

Sworznie przechy∏u (a) 100 dni 50 dni
Osie zawiasu (b) 100 godzin/przynajmniej raz w roku 50 godzin/przynajmniej raz w roku

Szybkoz∏àczki (b) 100 godzin/przynajmniej raz w roku 1 50 godzin/przynajmniej raz w roku 1 U-Joint and Gimbal Bearing
¸oêysko w paw´êy (b) 100 godzin/przynajmniej raz w roku 50 godzin/przynajmniej raz w roku Lubricant

¸àcznik silnika 100 godzin/przynajmniej raz w roku 50 godzin/przynajmniej raz w roku Engine Coupler Spline
Wielowypust (b) Grease**

Wa∏ Êruby (a i b) 100 godzin/ 120 dni 50 godzin/ 60 dni Anti-Corrosion Grease

Spodzina (a) Wymieniç po pierwszych Wymieniç po pierwszych Gear Lube
(silniki zaburtowe) 25 godzinach, potem co 25 godzinach, potem co Premium Blend

100 godzin i raz w roku 100 godzin i raz w roku
przed magazynowaniem przed magazynowaniem

Sprawdziç i nape∏niç (jeÊli Sprawdziç i nape∏niç (jeÊli 
trzeba) po pierwszych 10 trzeba) po pierwszych 10 
dniach, potem co 30 dni dniach, potem co 30 dni

Przek∏adnia (a i b) Sprawdziç po pierwszych Sprawdziç po pierwszych High-Performance
(silniki z przek∏adnià „Z”) 20 godz., potem co tydzieƒ. 20 godz., potem co tydzieƒ. Gear Lube

Nape∏niç jeÊli trzeba. Nape∏niç jeÊli trzeba. 
Wymieniaç co 100 godzin, Wymieniaç co 100 godzin, 
lub raz w roku (na koƒcu sezonu) lub raz w roku (na koƒcu sezonu)

4-suwowe, z przek∏adnià Sprawdzaç co tydzieƒ. Sprawdzaç co tydzieƒ. 4-Cycle Oil
"Z", oraz wbudowane Nape∏niç jeÊli trzeba. Nape∏niç jeÊli trzeba. 

Wymieniç po pierwszych Wymieniç po pierwszych 
20 godzinach, potem co 20 godzinach, potem co
100 godzin, lub przynajmniej raz w roku 100 godzin, lub przynajmniej raz w roku

4-suwowe silniki Sprawdzaç co tydzieƒ. Sprawdzaç co tydzieƒ. 4-Stroke Outboard Oil
zaburtowe Nape∏niç jeÊli trzeba. Nape∏niç jeÊli trzeba. 

Wymieniç po pierwszych Wymieniç po pierwszych 
20 godzinach, potem co 20 godzinach, potem co
100 godzin, lub przynajmniej raz w roku 100 godzin, lub przynajmniej raz w roku

Niniejsza tabela zawiera ogólne wytyczne dotyczàce konserwacji. Harmonogram konserwacji danego silnika zawarty jest w instrukcji obs∏ugi silnika, dostarczonej 
z kaêdym silnikiem i powinien byç ÊciÊle przestrzegany. * Stosuj olej Quicksilver 4-cycle na wszystkich z∏àczach, wg. instrukcji obs∏ugi uêytkownika. ** Skontaktuj 
si´ ze swoim dealerem w celu otrzymania informacji i serwisu. (1) 1993 i nowsze modele Alpha One posiadajà bezobs∏ugowy (samosmarujàcy) ∏àcznik, nie 
wymagajàcy smarowania.

O l e j e ,  S m a r y  i  K o n s e r w a c j a  S i l n i k ó w
Q u i c k s i l v e r  –  n a j l e p s z y  s p o s ó b  o c h r o n y  s i l n i k a

Marine Power Europe Inc 
ISO 9001:2000 sertifikalıdır. 
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Tak jak ka˝de precyzyjne urzàdzenie, równie˝ Twój
silnik do ∏odzi wymaga troskliwej opieki, aby zawsze
móg∏ pracowaç na najwy˝szych obrotach. Je˝eli
kupi∏eÊ produkt najwy˝szej jakoÊci, utrzymuj go
zawsze w najwy˝szej formie. Stosuj wy∏àcznie oleje 

Quicksilver, stworzone przez ten sam zespó∏, który
zaprojektowa∏ i wyprodukowa∏ Twój silnik, tak aby by∏
on najlepszy ze wszystkich.

Wysokiej jakoÊci oleje Quicksilver to gwarancja, ˝e Twój
silnik b´dzie pracowa∏ mi´kko, równo i bez problemów.

MMII¢¢KKKKOO,,  CCZZYYSSTTOO,,  BBEEZZ  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW

QQUUIICCKKSSIILLVVEERR  TTCC--WW33
PPRREEMMIIUUMM  PPLLUUSS  

Premium Plus jest najbardziej zaawansowanym technologicznie
olejem, przeznaczonym do dotychczas wyprodukowanych
dwusuwowych silników zaburtowych. Swoimi parametrami
przekracza wymagania normy TC-W3, zawiera dodatkowe
Êrodki dyspergujàce, oraz detergenty, zapewniajàce ochron´
przed negatywnym dzia∏aniem paliw o niskiej jakoÊci. Olej
Premium Plus chroni tak˝e silnik przed osadzaniem si´ nagaru 
i szkodliwych nalotów.

Zwi´ksza sprawnoÊç, zabezpiecza przed korozjà, przed∏u˝a
˝ywotnoÊç Êwiec zap∏onowych i zapewnia czyste spalanie
mieszanki.

QQUUIICCKKSSIILLVVEERR  OOPPTTIIMMAAXX // DDFFII

Nowy olej OptiMax/DFI do dwusuwów  zosta∏ specjalnie stworzony, aby
radziç sobie z pracà w jeszcze wy˝szych temperaturach i jednoczeÊnie
zmniejszaç jego zu˝ycie w silnikach z zaburtowych z bezpoÊrednim
wtryskiem Zdecydowanie poprawia to smarowanie silnika, zmniejsza iloÊç
powstajàcego nagaru, redukuje dymienie i ogólnie zabezpiecza silnik.

TTCC--WW33  PPRREEMMIIUUMM

Kontrolowana jakoÊç oleju Quicksilver Premium przewy˝sza
wymagania normyTC-W3, zapewniajàc silnikowi zaburtowemu
odpowiednie warunki pracy w wysokich temperaturach i 
ogólne zabezpieczenie antykorozyjne.

NNIIEE  WWSSZZYYSSTTKKIIEE  MMAARRKKOOWWEE  OOLLEEJJEE  
SSÑÑ  PPOORRÓÓWWNNYYWWAALLNNEEJJ  JJAAKKOOÂÂCCII

Nie wszystkie oleje TC-W3 majà takie same w∏asnoÊci: niektóre
spe∏niajà nory jedynie w minimalnym zakresie. Dwa testowane
t∏oki przedstawione na zdj´ciu ukazujà nam ró˝nice. Oba
pracowa∏y w silnikach przez 100 godzin w takich samych
warunkach. Powa˝nie zatarty t∏ok po lewej stronie, pracowa∏ z
innym markowym olejem, spe∏niajàcym normy TC-W3. Po
prawej stronie przedstawiono t∏ok, który pracowa∏ w silniku z
olejem Quicksilver Premium Plus. Jest ca∏kowicie czysty, wolny
od nagaru i nie wykazuje jakichkolwiek Êladów zatarcia.

SSIILLNNIIKKII  SSTTAACCJJOONNAARRNNEE  ZZ  
PPRRZZEEKK¸̧AADDNNIIÑÑ  „„ZZ””

Olej Quicksilver 4-cycle utrzymuje w∏aÊciwà temperaturà silnika
czterosuwowego. Jest to wielosezonowy olej o lepkoÊci 25W-40, który
mo˝na stosowaç o ka˝dej porze roku. Stosowany regularnie zmniejsza
zu˝ycie silnika, zapobiega korozji, chroni ∏o˝yska przed dzia∏aniem
substancji chemicznych, utrzymuje t∏oki w czystoÊci, zapobiega zapiekaniu
si´ pierÊcieni, ogranicza osadzanie si´ nagaru i innych szlamu. Spe∏nia
wymagania specyfikacji API Service SG/CD.

OOLLEEJJ  DDOO  44--SSUUWWOOWWYYCCHH  SSIILLNNIIKKÓÓWW  
ZZAABBUURRTTOOWWYYCCHH

Stworzony specjalnie do 4-suwowych  silników zaburtowych. 

Silniki zaburtowe nominalnie pracujà w zakresie 5000 – 6000 obr/min, przy
pe∏nym otwarciu przepustnicy, czyli niemal dwa razy szybciej ni˝
czterosuwowe silniki samochodowe. Zwyk∏e oleje, przeznaczone do silników
samochodowych, nie sà przystosowane do pracy przy takim obcià˝eniu. 

Quicksilver 4-Stroke zawiera specjalne dodatki, które sprawiajà, ˝e jest on
idealny do zastosowania w silnikach zaburtowych. Dodatki te redukujà
zu˝ycie materia∏u, zapobiegajà powstawaniu rys, korozji, szkodliwych
nalotów oraz niepo˝àdanej, szkodliwej pianki.

QQUUIICCKKSSIILLVVEERR  DDOO  SSIILLNNIIKKÓÓWW  DDIIEESSLLAA

Ten uniwersalny olej SAE 15W-40 przeznaczony do silników Diesla zosta∏
specjalnie stworzony aby sprostaç najwy˝szym wymaganiom,
przeciwdzia∏ajàc jednoczeÊnie powstawaniu szkodliwych osadów i szlamu.
Zawiera wi´kszà iloÊç dodatków uszlachetniajàcych ni˝ inne standardowe
oleje, co daje zwi´kszonà ochron´ silnika, nawet przy stosowaniu paliwa
gorszej jakoÊci.
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Mercury MerCruiser
Do skrzyni korbowej unikalny olej Quicksilver 4-Cycle,
o specjalnie wysokiej jakoÊci przystosowany do 
silników do ∏odzi.
(SAE 25 W4D, API SH, CF/CF-2)
92-8802839Q1 butelka 3,78l (patrz uwaga 1)

Czterosuwowe silniki zaburtowe
Do skrzyni korbowej olej Quicksilver Premium Grade,
specjalnie przystosowany do 4-suwowych silników
zaburtowych.
(SAE 10W30.API SH.SG/CF-4.CE.CD)
92-802835Q1 butelka 3,78l (patrz uwaga 1)

Diesel
Stworzony specjalnie do pracy w wyjàtkowo ci´˝kich
warunkach silnika diesla, przeciwdzia∏a powstawaniu
szlamu i nalotów.
(SAE 15 W 40)
92-877695Q1 butelka 3,78l (patrz uwaga 1)

Quicksilver posiada w ofercie trzy typy olejów klasy-
fikowanych TC-W3 które przystosowane sà do wymogów
zaburtowych silników dwusuwowych.

TC-W3 przystosowany do ogólnego i codziennego
stosowania (patrz uwaga 10)
92-802815E1 butelka 3,78 l (patrz uwaga 1)

Premium Plus TC-W3, stworzony dla dodatkowej
ochrony silnika w ekstremalnych warunkach
92-802826E1 butelka 3,78l (patrz uwaga 1 i 9)

Optimax/DFI, ten nowy syntetyczny olej zosta∏ stworzony
specjalnie w zwiàzku ze wzmo˝onym popytem na 
zaburtowe silniki DFI. Nie jest przeznaczony do pracy 
we wszystkich rodzajach silników wymagajàcych olejów
klasy TC-W3
92-877694Q1 butelka 3,78 (patrz uwaga 1 i 10)

Nale˝y stosowaç Special Formula anti-corrosion grease lub
92-802867Q1 tuba 227 ml (patrz uwaga 2)

2-4-C z dodatkiem teflonu lub
92-802859Q1 tuba 227 ml (patrz uwaga 1 / 2)
92-802863Q1 wk∏ad 397 g (patrz uwaga 1 / 2)
92-802861Q1 wk∏ad 99 g (patrz uwaga 1 / 2)

Special Lube 101
- Special Lube 101 do smarowania wa∏u Êruby, 

mechanizmu blokujàcego i wielowypustu wa∏ka zmiany
biegów

- Nale˝y u˝ywaç Special Lube 101 do smarowania 
koƒcówek ci´gien kierowniczych i zmiany biegów oraz
sworzni przechy∏u i obrotu.

92-802865Q1 tuba 227 ml

Pistolet smarownica nakr´cana bezpoÊrednio na
tub´ 296 ml.
91-37299Q2

Smarownica typu pompka do stosowania z tubà
smaru 227 g
91-30500Q5

Do wszystkich silników typu MerCruiser stosowaç
wy∏àcznie Quicksilver coupler spline grease 
(smar do wielowypustu silnika)
92-802869Q1 wk∏ad 397g

Do wszystkich typów silników MerCruiser stosowaç
wy∏àcznie specjalnà formu∏´ do ∏o˝ysk ∏àcznika i
paw´˝y. (U-joint and gimbal bearing lub)
92-802870Q1 wk∏ad 397 g
92-802871Q1 wk∏ad 99 g

Stosowaç p∏yn do hydraulicznego uk∏adu trymowania 
i wspomagania uk∏adu kierowniczego Quicksilver
Power Trim & Steering, do uzupe∏niania poziomu
92-802880Q1 butelka 236 mm

Rozpyliç Corosion Guard (zabezpieczenie 
antykorozyjne) na zewn´trzne powierzchnie silnika, 
w celu unikni´cia korozji.
92-802878Q55 aerozol 325 ml (patrz uwaga 1)

WtryÊnij na wewn´trzne cz´Êci inhibitor korozji Storage 
Seal Rust Inhibitor w celu ochrony przed korozja w trakcie
przechowywania
92-802878Q56 aerozol 355 ml ( patrz uwaga 1)

Stosowaç Marine Fuel System Treatment & Stabilizer
(stabilizator paliwa do silników) w celu unikni´cia 
degradacji Êwie˝ego paliwa, podczas okresu 
przechowywania
92-802875Q1 butelka 355 ml (ma∏e st´˝enie)
92-802876Q1 butelka 473 ml (du˝e st´˝enie)

Stosowaç Dri-Fuel (osuszacz paliwa) aby
ograniczyç przerywanà prac´ i trudny rozruch 
silnika.
92-802872Q1 butelka 355 ml

Stosowaç Fuel System Cleaner (oczyszczacz uk∏adu 
paliwowego), aby usunàç naloty z wtryskiwaczy ropy i
benzyny. Zwi´ksza moc, poprawia wydajnoÊç i zmniejsza
korozj´ wewnàtrz uk∏adu paliwowego.
92-802873Q1 butelka 355 ml

Water Eliminator (absorbent wody) – 
wykorzystuje polimery krystaliczne w celu 
absorpcji wody z paliwa
67-808887Q (patrz uwaga 5)

Stosowaç Leveler – preparat do wykaƒczania i
wyg∏adzania warstwy lakieru
92-802878Q54 aerozol 355 ml

Przed w∏aÊciwym malowaniem nale˝y natrysnàç warstw´
Light Gray primer (podk∏ad z kompozytu aluminium) 
w celu optymalnego zabezpieczenia przed korozjà.
92-802878Q52 aerozol 355 ml

Farba w aerozolu do zaprawek (touch up paint) – 
stosowaç w celu likwidacji p´kni´ç i odprysków
92-802878Q1 Phantom Black – aerozol 355 ml
92-802878Q2 Phantom Black – butelka + p´dzel 17 ml
92-802878Q14 Mariner Light Gray – aerozol 355 ml (patrz uwaga 3)

Elastyczna wlewka. Przystosowana do
wspó∏pracy z butelkà 946 ml, lub kanistra
802887Q dla butelki 946 ml
802888Q dla kanistra 3,78 l

Pompka do opró˝niania skrzyni korowej
Pompka stosowana do ∏atwego usuwania oleju ze
skrzyni korbowej, przeznaczona zarówno do silników
wbudowanych z przek∏adnià „Z”, jak i zaburtowych.
802889Q1
828369 (adaptor do czterosuwowych

silników zaburtowych)

Wszystkie silniki zaburtowe
Nale˝y stosowaç Premium Blend Gear Lube do
przek∏adni (spodziny)
92-802844Q1 tuba 296 ml
92-802846Q1 butelka 946 ml
92-802848Q1 kanister 9,46l (patrz uwaga1)

Pompka do smaru przek∏adniowego
Przystosowana do wspó∏pracy z butelkà 946 ml ze
smarem przek∏adniowym. Stosowaç w celu ∏atwej wymi-
any smaru w przek∏adni
91-802891Q2 dla butelki 946 ml (patrz uwaga 4)
91-850730Q1 dla kanistra 9,46l (patrz uwaga 4)

P∏yn do ch∏odnic silników przeznaczonych do ∏odzi
Przystosowany do pracy w silnikach Diesla i 
benzynowych, wyposa˝onych w zamkni´te uk∏ady
ch∏odzenia. Formu∏a o niskiej zawartoÊci krzemu, 
zapobiega powstawaniu osadów i zabezpiecza silnik 
do temperatury –38 oC
92-813054A2 pojemnik 5l

MerCruiser oraz czterosuwowe silniki zaburtowe
W celu przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci silnika oraz zapo-
bie˝eniu dostawania si´ wody do silnika z uk∏adu pali-
wowego nale˝y stosowaç wy∏àcznie filtry i separatory
Quicksilver.
35-802893Q (wy∏àcznie benzynowe)

Dwusuwowe i czterosuwowe silniki  wy∏àcznie
benzynowe
Rozpyliç (wtryskujàc) do wlotu powietrza Êrodek
Power-tune, w celu oczyszczenia z nalotów i sadów
komory spalania i uk∏adu wydechowego.
92-802878Q57 aerozol 384 ml

Stosowaç zestawy do przep∏ukiwania silnika – 
Quicksilver Flushing Attachments w celu przep∏ukania 
silnika s∏odkà wodà po u˝ytkowaniu go w wodzie s∏onej.
12612Q2  (zobacz uwaga 6)
44357Q2  (zobacz uwaga7)
820633  (zobacz uwaga 8)

W celu zwi´kszenia sprawnoÊci wymieniç uszkodzone Êruby
nap´dowe na Êruby Quicksilver, lub aluminiowe bàdê stalowe
Êruby nap´dowe Mercury.

U˝ywaç p∏ytek trymu i anod antykorozyjnych Quicksilver trim
tabs i anodes, w celu zwi´kszenia ochrony przed korozjà.

KKOONNSSEERRWWAACCJJAA

Uwagi 

Uwaga1 – Dost´pne wi´ksze opakowania zbiorcze
Uwaga 2 – Nie stosowaç do ∏o˝ysk igie∏kowych, rolkowych i kulkowych
Uwaga 3 – Dost´pna jest wi´ksza liczba kolorów Mariner

Uwaga 4 – Pasuje do wszystkich silników Mercury/Mariner/MerCruiser za wyjàtkiem 2-5KM
Uwaga 5 – Standard. wy∏. awaryjny 61 cm, w opcji 150 cm, nr. cz´Êci 67-828135
Uwaga 6 – Stosuj do siln. Mercury/Mariner 6, 8, 9.9, 15, 2-suwowe, oraz 9.9, 15  4-suwowe
Uwaga 7 – Stosowaç do silników z przek∏adnià „Z” i zaburtowych, patrz instr. obs∏ugi

Uwaga 8 – Stosowaç do silników z przek∏adnià „Z” i zaburtowych, patrz instr. obs∏ugi
Uwaga 9 – Zalecany do typowych silników dwusuwowych
Uwaga 10 – Szczególnie zalecany do silników z bezpoÊrednim wtryskiem/OptiMax

Wszystkie silniki MerCruiser z przek∏adnià „Z”
Nale˝y stosowaç High Performance gear lube
(smar przek∏adniowy)
92-802851Q1 tuba 296 ml
92-802854Q1 boca 946 ml
92-802856Q1 kanister 9,46 l (patrz uwaga1)

Stosowaç EDP propeller black paint (EDP czarna farba do Êrub nap´dowych), 
do malowania aluminiowych Êrub nap´dowych
92-802878Q50 Aerozol 355 ml

Tylko do silników czterosuwowych benzynowych.
Nale˝y stosowaç Valve Lubricant (smar do zaworów) do
benzyny bezo∏owiowej, aby ograniczyç zu˝ycie zaworów
92-802874Q1 butelka 355 ml

54896_OILVERSO_2004  10/07/03  12:50  Page 1


