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• Je-li známo katalogové číslo původního zařízení (OEM) a není požadována změna velikosti nebo typu, nahlédněte do tabulky křížové 
reference katalogových čísel na stranách B3 - B35, kde naleznete ekvivalentní lodní šroub Michigan. 

• Není-li původní katalogové číslo známo, nelze katalogové číslo nalézt v tabulce reference katalogových čísel, nebo je-li požadována 
změna velikosti nebo typu lodního šroubu, k výběru lodního šroubu použijte následující postup. 

1 V obsahu vyhledejte značku závěsného nebo vestavěného motoru. 

2 Vyhledejte výkon/model a rok, který odpovídá značce motoru. 

3 Najděte rozsah délky lodi a použití lodi, které nejvíce odpovídá vaší lodi a jejímu použití. 

4 Vyberte průměr/stoupání lodního šroubu, které nejlépe odpovídá vaší lodi a jejímu použití. Informace o výběru správného lodního šroubu viz strany A2 – A6.  

5 Pomocí katalogového čísla Michigan si objednejte lodní šroub. (Požadujete-li hliníkový, vyhledejte katalogové číslo ve správném sloupci.  Požadujete-li nerezový, 
vyhledejte katalogové číslo ve správném sloupci.)  

6 Jsou-li vybrány lodní šrouby VortexXHS, RaptureXHS nebo ApolloXHS, je nutné objednat uvedenou soupravu hlavy XHS™. 
 Není-li uvedeno jinak: Souprava hlav XHS™ se prodává odděleně od lodního šroubu.  Informace o soupravě hlav XHS™ a o různém technickém vybavení viz strana 104. Lodní šrouby 
VortexXHS a RaptureXHS  odpovídají stávajícím hlavám Flo-Torq II™ firmy Mercury. Zkontrolujte stávající hlavu, zda není opotřebovaná nebo poškozená, a  podle potřeby ji vyměňte 
za hlavu XHS™ firmy Michigan Wheel. 

Poznámka: Toto je „všeobecný“ průvodce použitím k určení správné velikosti lodního šroubu pro vaši loď. Výkonové charakteristiky se mohou lišit z důvodu existence 
mnoha druhů lodí, typů trupů, zatížení    a stylu plavby. 

 

 

JAK POUŽÍVAT PRŮVODCE POUŽITÍM

✤ Aby nedošlo k poškození nebo poranění, nahraďte standardní vyvažovací plošku vyvažovací ploškou 822777A1. 
▼ Při použití lodního šroubu s pryžovou hlavou použijte přítlačnou podložku 13191A1.   ◗ POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU. 
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Nerezový lodní 
šroub Apollo XHS 

VÝKON 

 
Zapuštěná 

hlava 
 

Použijte XHS™ 

soupravu hlavy

102 
 

Použijte přechodový 
kroužek dodaný 

s lodním šroubem. 
 

Další podrobnosti viz 
strany 39-40. 

 
Hlava 

s pryžovým 
pouzdrem 

 
 

Použijte OEM přední 
podložku 1319, 

podložku s jazýčkem 
14-816629 nebo 
soupravu MWC 

990332 či 9660-1 
 

Podrobnosti viz 
strana 22. 
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