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Mercury MerCruiser®
grunden till ett bättre båtliv
Tänk dig, att få lämna oron, stressen och 
vardagen bakom dig på land.

Du har full kontroll över din båt. Du känner  
den totala friheten det ögonblick då du ger gas.  
Och du vet att vart du än åker, så finns världens 
mest omfattande marina återförsäljarnätverk 
nära till hands.

Det här är vad vi vill kalla ett bättre båtliv.

Med MerCruiser är inget längre en fantasi.  
Och det beror på att allt vi gör, från 
produktutveckling till återförsäljarutveckling, 
det gör vi med en enkel motivering: Att göra 

båtlivet enklare för dig, mer avkopplande och 
njutbart, ja helt enkelt bättre, oavsett hur du 
väljer att spendera din tid till sjöss.

Detta engagemang har gjort oss till ledare i 
marinbranschen under mer än 60 år och 
mottagare av ett flertal prestigefyllda priser  
och omnämnanden. Men, ännu viktigare är att vi 
använder dessa erfarenheter till att bygga ännu 
bättre erfarenheter. Så nästa gång du är ute  
och tittar på en ny båt, se till att titta noga på 
insidan. Därför att MerCruiser är grunden till ett 
bättre båtliv.

en certifierad båt är bättre
Programmet ”Installation Quality Certification” har utvecklats för att utmärka MerCruisers båtbyggarkunder  
som har utvecklats och höjt standarden på sina tillverkningsprocesser till en föreskriven nivå. Det är det första  
och enda övergripande certifieringsprogrammet i branschen för tillverkare/installatörer.

Certifieringsprocessen tillämpar ledande metodsystem för att skapa:
• Effektiva och optimala arbetsmetoder specifika för motorinstallationer
• Världsledande specifikationer för sammansättning och komponenter
• Effektiva installationsprocesser
• Branschstandard för testprocedurer vid slutavprovning

Båttillverkare som framgångsrikt har genomfört det rigorösa certifieringsprogrammet uppnår status som 
”Installation Quality System Certified Manufacturer”. Det innebär att man får ett extra års begränsad fabriksgaranti 
gällande över hela världen, på installerade MerCruisermotorer som garantiregistreras från och med certifieringens 
datum.
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När du har investerat i en kvalitetsprodukt som en Mercury MerCruiser 
motor så är det förståndigaste att bibehålla den i samma skick och 
skydda dina garantier genom att endast använda äkta Quicksilver 
reservdelar, tillbehör och underhållsprodukter. Quicksilver är ett av 
marknadens mest respekterade varumärken därför att alla produkter 
med det namnet är speciellt tillverkade för marin användning.
Kräv av din återförsäljare att han endast använder Quicksilverprodukter.

före båtsäsongen >> förberedelser
Försäsongen är den mest spännade tiden på året. Båtar och motorer 
plockas fram från vinterförvaringen och du börjar att förbereda båten för 
den kommande sommaren. Quicksilver erbjuder ett komplett program 
med produkter du behöver för att förbereda din båt och motor så att den 
är i perfekt skick och redo för en säsong med nya båtupplevelser. 

under båtsäsongen
Vill du pröva på något nytt? Besök din Mercury MerCruiserhandlare och 
upptäck Quicksilvers omfattande program för vattensport och tillbehör. 

efter båtsäsongen 
>> vinterförvaring
Efter en säsong fylld av båtåkande så behöver din motor vinterlov. Hösten 
är den perfekta tiden att förbereda din båt och motor för vinterförvaring. 
Quicksilver erbjuder det bredaste programmet av konserveringsprodukter 
som du behöver för att hålla din båt och motor i skick under vintern. Besök 
din MerCruiser återförsäljare och gå in på www.quicksilverwinterization.
com för att få veta mer om våra höstkampanjer.
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Ren glädje.
Njut av vattensporter, fiske 
och andra nöjesaktiviteter i 
din nya båt, välj mellan 
förgasar-eller 
insprutningsmotor i 
kombination med vårt 
populära Alphadrev®.

Glädje för hela familjen.
Glid fram på vattnet, åk 
vattenskidor eller varför inte 
bara njuta av friheten att köra 
runt i din båt. En MerCruiser i 
Mag-serien utrustad med 
elektrisk växel och gas (DTS) 
och Smart Tow™ i kombination 
med Bravo® Tre drev.

Ett liv i rörelse.
Älskar du vattensporter? 
Då bör du utrusta din 
wakeboardbåt med 
Scorpion Tow Sports 
inombordare.

Inget är så spännande som att välja ut den perfekta 
båten. Men innan du börjar välja ut båtfärger  
och glashållare bör du fundera på vad det är som  
är vesäntligt i din båt, nämligen ditt 
framdrivningssystem. Trots att det är något du sällan 
ser eller ägnar tid åt, så är det den delen av båten som 
kommer påverka ditt båtägande mest. Ett bra val kan 
ge dig den kraft och uthållighet som du letar efter, 
samtidigt som den skapar en säker båt med alla typer 
av innovativ teknik som just du behöver. Självklart är 
det rätta valet alltid en MerCruiser. MerCruiser är 
särskilt utvecklad för att uppfylla alla dina behov  
och erbjuder ett flertal motorer i olika utföranden. 
MerCruiser gör mer än att bara flytta båten,  
den tar dig till nya upplevelser gång på gång. 

vad driver dig?
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Upplevelser fyllda 
med kraft och 
prestanda.
Upplev 
adrenalinpumpande 
stunder med en motor ur 
MAG-serien i kombination 
med ett BRAVO-ett®- drev.

Fullkomlig komfort 
ute på vattnet.
Med AXIUS och Bravo Tre® 
en enastående förmåga  
att framföra båten. 
Tillsammans med SeaCore, 
skapas många 
oförglömliga upplevelser.

Det ultimata nöjet.
Lägg lite extra kraft i din 
båt genom att välja dubbla 
Horizon inombordare eller 
Cummins MerCruiser 
Diesel- motorer i 
kombination med ett 
Zeus™- poddrev.
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TKS

Mercruiser Turn-Key-Start (TKS) förgasarmotorer finns 
från 135 till 190 hästkrafter
Mercruiser TKS motorer har fått en nydesignad förgasare  
med ett automatiskt bränsleberikande system i stället  
för en traditionell choke. En TKS startar enkelt i alla väder  
med bara en enkel nyckelvridning. TKS är nu standard  
för alla våra förgasarmotorer.
Dräneringssystem för sjövatten är en ny egenskap  
som är enkel att använda. Den finns nu tillgänglig på alla  
TKS -modeller i kombination med Alpha-drev.

3.0 TKS • 4.3 TKS

135 – 190 hk 
Imponerande helt enkelt

Drevmotorer

egenskaper för drevmotorer
  AnTiFEEDbAcK SERvoSTyRninG GER ExAKTA och läTTA STyRMAnövRER

  läTTÅTKoMliG olJEbEhÅllARE FöR DREvET
Oljenivån i drevet kan lätt kontrolleras och justeras inifrån båten tack vare den  
lättåtkomliga oljebehållaren. Oljenivån bevakas även elektroniskt av det akustiska 
larmsystemet eller Engine Guardian-systemet.

  EnKlARE olJEbyTE
Att byta motorolja har aldrig någonsin varit så enkelt och snabbt som nu.  
Vårt oljeavtappningssystem är standard på alla bensindrivna sterndrivemodeller.

  PoWER TRiM xD
Förenar precis kontroll över trimläget med stötdämpning för att ta upp en del av den belastning 
som uppstår på drevet vid en påkörning. Ett ”hydrauliskt minne” gör att drevet går tillbaka till 
ursprungsläget för att du skall kunna behålla styrkontrollen.

  AKUSTiSKT vARninGSSySTEM
Vårt akustiska varningssystem ger larm vid för lågt oljetryck, hög motortemperatur, för hög 
transmissionstemperatur (inombordare) eller vid för låg nivå i drevets oljebehållare (sterndrive). 
Standard på alla bensinmodeller.
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MerCruiser erbjuder ett stort sortiment av motorer som 
sträcker sig från 135 till 430 hästkrafter. Allt från 
förgasarmodeller (TKS) till motorer med bränsleinsprutning 
(MPI) finns för att tillfredställa dina krav av båtliv.
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Mercruiser Multi-Point injected (MPi) Sterndrive 
motorer finns från 135 hk till 260 hk

Varje ny bränsleinsprutad (MPI) motor levereras med vårt 
välkända SmartCraft system som övervakar och finjusterar 
din motor så att den är så effektiv som möjligt. Tillsammans 
med Multi-Point bränsleinsprutning och Engine Guardian 
blir resultatet en kombination av säkerhet och prestanda. 
Dräneringssystem för sjövatten är en ny egenskap som är 
enkel att använda. Den finns nu tillgänglig på alla MPI 
-modeller i kombination med Alpha-drev.

Mercruiser MAG-serien av motorer finns från 300 till 
430 hästkrafter. Dessa motorer är kända som ”de smarta 
aktörerna”, då de erbjuder en kraftfull kombination, 
spännande prestanda och intelligent teknologi, vilket gör 
det enkelt att äga en båt. MAG-motorer är alltid 
standardutrustade med Engine Guardian, vilket är ett 
system som har en god översikt över din motor och som 
informerar dig ifall något inte skulle stämma. Vi har 
använt oss av avancerade datorkontrollerade bränsle- och 
tändningssystem, vilket försäkrar dig om att din båt är 
pålitlig och har god prestanda.

mPI & mAG
3.0 MPI • 4.3 MPI • 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG 
8.2 MAG • 8.2 MAG HO

300 – 430 hk 
Kraft som tar dig framåt

Se sida 14 för vidare 
information

135 – 190 hk 
Imponerande helt enkelt

135 – 260 hk 
En solid aktör
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Se sidan 8, 9 för mer detaljer.

Se sidan 10 för mer detaljer.

Se sidan 8 för mer detaljer.

finns tillgänglig i:

Se sidan 8, 9 för mer detaljer.

Se sidan 8 för mer detaljer.

5.0 MPI finns tillgänglig i:
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MerCruiser Axius. Tilläggning med  
joystick. Vem har befälet? Det har du.D

TS
 / 

A
X
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Digital throttle 
och shift
Ger en precis känsla och omedelbar gasrespons.

Inklusive Standardegenskaper som:

  Underhållsfri design som inte använder sig 
av kablar.

  Det integrerade säkerhetssystemet skyddar motorn 
och drevet.

  Motorn använder sig även av en särskild 
dockningsinställning som säkerställer en mer precis 
låghastighetskontroll.

  Auto-synk för sammankoppling av ett flertal motorer.

  Valbart enspaksreglage för gas- och växlingreglering.

  Knapp för start av motorn.

DTS finns tillgänglig i: 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG 
8.2 MAG • 8.2 MAG HO • 5.7 MPI • 5.7 Horizon 
6.2 MPI • 6.2 Horizon • 8.2 Horizon • 8.2 HO 
Scorpion 350

Axius finns tillgänglig i: 5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG 
8.2 MAG • 8.2 MAG HO

Med Axiussystemet kontrollerar du motoreffekt och position 
med bara dina fingertoppar. Vill du åka åt höger? För din 
joystick åt höger. Eller vill du snabbt och tvärt åka åt vänster? 
För din joystick ännu längre åt vänster. Med Axiussystemet är 
dragkraften proportionell mot joystickens rörelse – så ju mer 
du rör din joystick åt ett visst håll, desto mer dragkraft 
utvecklas åt det hållet. Allt detta utan dyrbara bogpropellrar i 
för och akter. Detta proportionella reglersystem utför 
precisionsmanövrerna åt dig, lätt och intiutivt.

Vrid bara på Axius joystick för att 
vända runt båten. Perfekt för att 
ändra körriktning när det är trångt 
runt omkring dig.

Rör Axius joystick åt vänster, höger 
eller vilken vinkel som helst för att 
båten skall röra sig precis åt det 
håll du vill ha den.

Rör Axius joystick förut eller 
akterut för att båten skall röra sig 
framåt eller bakåt.
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Axius PreMiuM
Fler valmöjligheter. Mer kontroll.
Nu när du har både Axius och Axius Premium att välja 
mellan så kommer du att få tillfälle att njuta av vårt nya 
framdrivningssystem. Ett båtpaket kombinerat med Axius 
eller Axius Premium kommer att höja värdet på din båt. 

Jämför de två.
Vad ingår i våra Axius versioner. 

MerCruiser Axius. Tilläggning med  
joystick. Vem har befälet? Det har du.

A
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Joystick Control System  
Docking Mode  

SmartCraft® Digital Throttle & Shift  
Auto Yaw Control 

Auto Pilot 
Auto Heading 

Skyhook™ 
VesselView® 

Skyhook är ett nautiskt stationhållningssystem, som använder gas,  
växel och styrning för att hålla båten stilla på plats. Skyhook är 
användbart vid fiske, när du väntar på plats vid sjömacken eller på  
att en bro skall öppnas. Den bör inte användas när det finns badande  
i sjön eller då andra båtar är i närheten.

Skyhook Vesselview
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det ultimata för
saltvattenbruk, ojämförligt
korrosionsskydd, prestanda
utan motstycke
Saltvatten kan gå hårt åt marina drivsystem och därför 
erbjuder SeaCore™ System från MerCruiser mer än bara ett 
förbättrat korrosionsskyddssystem. Närmare det fullständiga 
korrosionsskyddet kan man knappast komma.

Grunden i SeaCore Systemets styrka är att drevets 
aluminiumlegering försetts med ett hårdanodiserat ytskikt. 
Den här processen omvandlar den molekylära strukturen hos 
aluminiumlegeringen XK360 vilket skapar en sköld mot den 
galvaniska korrosionens skadliga inverkan. Det 
hårdanodiserade ytskiktet är också mer nötningsbeständigt 
än ythärdat stål, men om ytskiktet trots det skulle repas så blir 
korrosionen i skadan ändå mindre än i vanliga fall. 

SeaCore Systemet ger även extra korrosionsskydd åt motorn 
med egenskaper som slutet kylsystem, rostfria komponenter 
och skruvförband på utsatta ställen.

Korrosionskyddets egenskaper:

 Hårdanodiserad XK-360 Aluminiumlegering

 MerCathode® aktivt korrosionsskydd

 SeaCore rostfria komponenter

 Slutet kylsystem

 Dry-Joint avgassystem

 EDP behandlade (Electro Deposition Paint) eller rostfria avgaskrökar

 Anordning för sköljning av kylsystemet med sötvatten

300 – 430 hk 
Endast det bästa

Fyra års  
korrosionsgaranti

Seacore & Seacore och Axius finns tillgängliga på: 
350 MAG • 377 MAG • 8.2 MAG • 8.2 MAG HO

Se
A
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har befälet
När du väl har valt typ av motor till din båt så är det tid för dig att välja ett 
drevalternativ.

Båtägare söker hela tiden mer kraft, fler valmöjligheter, mer 
driftsäkerhet och det är därför som MerCruiser tillverkar det största 
urvalet av drev på marknaden. Vi täcker behovet av drev för alla 
tänkbara applikationer. Vare sig du väljer ett Alpha eller Bravo-drev 
med mjuk och smidig växlingsfunktion, eller något drev från den tuffa 
och hållbara Bravo X-serien så vet du att du alltid får topprestanda och 
maximal driftsäkerhet på köpet.

Se spcifikationerna på sidan 15 och välj det drev som passar din motor.

AlPhA onE®
Alpha drevet levererar pålitliga prestanda i 
ett prisvärt paket. Tillförlitlighet: Spiralskurna 
ståldrev för tyst gång och längre hållbarhet + 
XK-360 aluminiumlegering med låg 
kopparhalt som ger bättre 
korrosionsbeständighet.
Prestanda: 3, 4 eller 5 bladiga propellrar finns 
att tillgå för att passa olika önskemål om 
dragkraft eller toppfart.
Enkla att äga: Permalube® kardanknutar 
eliminerar behovet av regelbundna 
smörjintervaller.

bRAvo onE®
Bravo ONE drevet levererar överlägsna 
prestanda med klassens bästa 
växlingsegenskaper.
Tillförlitlighet: precisionsshimsade smidda 
ståldrev ger tyst och mjuk funktion och lång 
hållbarhet.
Prestanda: Med PowerTrim och 
gränslägesbrytare ställer du drevvinkeln för 
maximal prestanda vid varje tillfälle.
Enkla att äga: Smörjbar motorkoppling 
tillåter service utan att drevet behöver 
demonteras.

bRAvo TWo®
Bravo TWO drevet levererar hög dragkraft vid 
manövrer i låg fart samtidigt som du kommer 
snabbare upp i planing och får bättre 
bränsleekonomi.
Tillförlitlighet: Tri-Paint System ger ett tufft, 
hållbart färgskikt för bättre korrosionsskydd.
Prestanda: Stora Bravo Two propellrar med 
upp till 20” diameter ger maximalt lyft och 
hög dragkraft för stora båtar.
Enkla att äga: Underhållsfria ledtappar tillåter 
service utan att båten behöver lyftas upp ur 
vattnet.

bRAvo ThREE®
Bravo THREE drevet är ledande när det gäller 
drev med dubbla motroterande propellrar och är 
konstruerat för att behålla greppet i svängar och 
ge ännu bättre accelerationsegenskaper.
Tillförlitlighet: De kraftigaste propelleraxlar som 
finns när det gäller drev med dubbbla 
motroterande propellrar.
Prestanda: Bravo Three dubbla propellrar och 
stor roderarea tillåter bättre manöveregenskaper 
för båtar med endast en motor.
Enkla att äga: Smörjbart knutaxellager som kan 
smörjas utan att drevet behöver demonteras.

bRAvo x®
Konstruerat speciellt för big block 8.2-liters 
”high output motorer”, ett ännu starkare 
drev med high performance attribut.

bRAvo xR®
Direkt från vinnarcirkeln och tillgängligt för 
din båt. XR-drevet handlar bara om 
prestanda och att vara först vid målflaggan.
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en kraftfull kombination 
av hög skyddsfaktor  
och prestanda
Mercruiser är välkända för prestanda och driftsäkerhet, 
något som även stämmer in på våra inombordare.  
vår horizon™ serie bygger på en motorteknologi  
som erbjuder minimalt servicebehov med en 
underhållsperiod som är utsträckt till 3 år tillsammans 
med 3 års fabriksgaranti.

Det är bara några av de goda nyheterna. Vi erbjuder 
inombordare för många olika applikationer med 
motoralternativ som sträcker sig från 300 hk ända upp till 
420 hk. Nu kommer alla MPI-modeller med SmartCraft 
teknologi som känner av och finjusterar motorn för bästa 
möjliga prestanda tack vare avancerad elektronik med ett 
unikt system för motorövervakning, Engine Guardian. 
Prestanda och driftsäkerhet i en kraftfull kombination.

  EnKElT DRänERinGSSySTEM
Med en handdriven luftpump dräneras kylsystemets sjövattenkrets ut genom två ventiler som 
sitter nedtill på motorn. Standard eller tillval beroende på motormodell.

  EnGinE GUARDiAn
Är standard på alla MerCruiser MPI motorer med SmartCraft teknologi. Engine Guardian arbetar 
tillsammans med det akustiska varningssystemet för att känna av och skydda mot skador på 
motor, transmission eller drev om temperaturer och tryck avviker från normala värden.

  MUlTi-PoinT inJEcTion bRänSlEinSPRUTninG
Insprutningssystemet har insprutare vid insugningsporten till varje cylinder. Resultatet är en 
precist avstämd, effektiv motor som erbjuder exceptionell acceleration, gasrespons och pålitlig 
start genom endast en vridning på nyckeln.

  inoMboRDARE MED ElväxlAD TRAnSMiSSion
Alla inombordare med SmartCraft DTS har en ny elektriskt växlad transmission. Systemet 
erbjuder pålitliga växlingsmanövrer och exceptionell driftsäkerhet via solenoider som styr 
växlingshydrauliken och med trycksensorer som övervakar kopplingspaketets funktion för 
Transmission Guardian-systemet.

5.7 MPI • 6.2 MPI • 5.7 Horizon • 6.2 Horizon 
8.2 Horizon • 8.2 HO

300 – 420 hk 
Styrkan av att ha inre ro

För 5.7 MPI • 6.2 MPI För 5.7 HORIZON 
6.2 HORIZON  
8.2 HORIZON

8.2 HO

Se sida 14 för vidare 
information
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  EnGinE GUARDiAn
Detta är en del av standardutrustningen till alla MerCruiser Scorpion-motorer med SmartCraft-
teknologi. Genom att använda sig av ett automatiskt varningssystem som bevakar och skyddar 
din motor från skador som förorsakats av för högt oljetryck eller temperatur i motorn.

  MUlTi-PoinT inJEcTion bRänSlEinSPRUTninG
Insprutningssystemet har insprutare vid insugningsporten till varje cylinder. Resultatet är en 
precist avstämd, effektiv motor som erbjuder exceptionell acceleration, gasrespons och pålitlig 
start genom endast en vridning på nyckeln.

  TUnnEl RAM inSUGninGSGREnRöR, liKA SoM PÅ DRAGSTERS FöR MER EFFEKT 
och DRAGKRAFT.

  läGRE PRoFil och TynGDPUnKT.

  EnKlARE UnDERhÅll MED SnAbbDRänERinG FöR olJA och vATTEn.

  ScoRPion 377 äR byGGD MED En lÅnGSlAGiG SMiDD STÅlvEvAxEl.

en scorpion sticker, 
allt annat biter
Konstruerad och byggd för ett enda syfte: att leverera den 
mest effektiva dragkraften med det rätta vridmomentet 
när du behöver det som bäst – det är Scorpion™.

Scorpion är smart också. Helt kompatibel med SmartCraft 
teknologin som ger dig full kontroll vid förarplatsen och över 
vattnet. Vi har garderat dig med egenskaper som Engine 
Guardian som håller koll på systemen och motorskyddet.

Scorpion 377 • Scorpion 350 • Tow Sport 5.7 MPI

För Tow Sport  
5.7 MPI

För Scorpion 350 
Scorpion 377

Se sida 14 för vidare 
information

315 – 340 hk 
Smart,enkelt och 
fullkomligt underbart

Det senaste inom ”Tow Sport Technology gör det mycket enklare 
än tidigare att dra upp skid-och wakeboardåkare ur vattnet.
  Justera Smart Tow instrumentet till önskat varvtal 

för konstant fart
  Olika programbara nivåer får båten i plan enkelt och smidigt 

för alla nivåer av åkare eller förare.
  Vår nya Smart Tow Pro använder GPS för exakt fart, 

kräver SC1000 Varvräknare

Smart Tow

Tow sport inombordare
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Vårt åtagande när det gäller att skydda vår miljö löper 
vidare genom att konstant utveckla och introducera ny 
teknologi som kan gynna miljön. Därför har vi introducerat 
EC (Emission Controll) , en katalysator som märkbart 
minskar utsläpp. Samtidigt har vi lyckats bibehålla samma 
prestanda samt ge en förbättrad bränsleekonomi.

Katalysatorteknik

Pilen indikerar bästa varvtal  
för att uppnå bästa möjliga 
bränsleekonomi.

Pilen indikerar vilket som är den bästa trim 
vinkeln på motorn för att uppnå bästa 
bränsleekonomi. Gul skärm varnar för 

sämre bränsleekonomi.

SmartCraft MercMonitor 
med ECO- screen
Satsa på det gröna alernativet-ECO- screen!

Vad är ECO-Screen?
Eco-screen är ett tillbehör som hjälper dig att vara så bränsleeffektiv som 
möjligt. Den bevakar konstant din motors varvtal, hastighet, bränsleförbrukning 
och motorns trimvinkel.

Pilen indikerar bästa trimvinkel för drevet för att uppnå bästa bränsleekonomi. 
Gul skärm varnar för sämre bränsleekonomi.

Fördelar:

  10 till 20 % bränslebesparing (baserat på ett genomsnitt bland båtägare).
  Allt går per automatik. Ingen kalibrering behövs vilket innebär att den alltid 

är igång och fungerar utan att du behöver ägna dig åt teknikaliteter.
  Eco-screen instrumentet är enkelt att använda eftersom det är lätt att förstå 

vad instrumentet rekommenderar.
  Flerfärgad skärm. Den flerfärgade skärmen använder sig av bilder och 

färgsättning som enkelt förmedlar när du optimerar ditt gångläge och fart. 
Om skärmen är grön så har du förbättrat din bränsleförbrukning och tar 
hänsyn till miljön.

Katalysator finns tillgängliga bland: 3.0 MPI • 4.3 MPI  
5.0 MPI • 350 MAG • 377 MAG • 8.2 MAG • 8.2 MAG HO 
5.7 MPI • 5.7 Horizon • 6.2 MPI • 6.2 Horizon 
8.2 Horizon • 8.2 HO • Tow Sport 5.7 MPI • Scorpion 350
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Seacore System Axius System Modell med avgasrening 
finns som alternativ

Smartcraft Effekt varvtalsområde Slagvolym 
liter/ciD cylindrar bränsle-

system
Elektronisk Gas & 
växel som tillval Sötvattenkylning

Dräneringssystem för kylvatten1

Drev/Transmissionsalternativ Totalvikt 
(kg)Alpha bravo/ 

inboard

ST
ER

n
D

Ri
v

ES

3.0 TKS Nej 135 hk (101 kW) 4400–4800 3,0/181 Inline-4 TKS Carb Finns ej Tillval eller sats för 
eftermontering Standard Finns ej Alpha 288

4.3 TKS Nej 190 hk (142 kW) 4400–4800 4,3/262 V6 TKS Carb Finns ej Tillval eller sats för 
eftermontering Standard Finns ej Alpha 385

3.0 MPi2 Sats för 
eftermontering 135 hk (101 kW) 4400–4800 3,0/181 Inline-4 MPI Finns ej Tillval eller sats för 

eftermontering Standard Finns ej Alpha 288

4.3 MPi3 Ja 220 hk (164 kW) 4400–4800 4,3/262 V6 MPI Finns ej Tillval eller sats för 
eftermontering Standard Optional Alpha –  Bravo Two

Bravo Three 
393 – 414

419

5.0 MPi2 Ja 260 hk (194 kW) 4600–5000 5,0/305 V8 MPI Optional Tillval eller sats för 
eftermontering Standard Optional Alpha – Bravo One

Bravo Two – Bravo Three 
433 – 451
459 – 463

Axius Ja 260 hk (194 kW) 4600–5000 5,0/305 V8 MPI Standard Tillval eller sats för 
eftermontering Finns ej Standard Bravo Three 486

350 MAG2 Ja 300 hk (224 kW) 4800–5200 5,7/350 V8 MPI Optional Finns ej Standard Optional Alpha – Bravo One
Bravo Two – Bravo Three 

430 – 449
456 – 460

Axius Ja 300 hk (224 kW) 4800–5200 5,7/350 V8 MPI Standard Finns ej Finns ej Optional Bravo Three 486

Seacore Ja 300 hk (224 kW) 4800–5200 5,7/350 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One – Bravo Two
Bravo Three

451 – 459 
463

Axius Seacore Ja 300 hk (224 kW) 4800–5200 5,7/350 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three 486

377 MAG Ja 320 hk (239 kW) 4800–5200 6,2/377 V8 MPI Optional Finns ej Finns ej Optional Bravo One – Bravo Two
Bravo Three 

451 – 459
463

Axius Ja 320 hk (239 kW) 4800–5200 6,2/377 V8 MPI Standard Finns ej Finns ej Optional Bravo Three 486

Seacore Ja 320 hk (239 kW) 4800–5200 6,2/377 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One – Bravo Two
Bravo Three

451 – 459 
463

Axius Seacore Ja 320 hk (239 kW) 4800–5200 6,2/377 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three 486

8.2 MAG Ja 380 hk (279.49 kW) 4400–4800 8,2/502 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One X, XR – Bravo Two X
Bravo Three X, XR

494 – 501 
506

Axius Ja 380 hk (279.49 kW) 4400–4800 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three X, XR 536

Seacore Ja 380 hk (279.49 kW) 4400–4800 8,2/502 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One, X - Bravo Two X
Bravo Three X, XR

494 – 501 
506

Axius Seacore Ja 380 hk (279.49 kW) 4400–4800 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three X, XR 536

8.2 MAG ho4 Ja 430 hk (316.27 kW) 4600–5000 8,2/502 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One X, XR – Bravo Two X
Bravo Three X, XR

494 – 501 
506

Axius Ja 430 hk (316.27 kW) 4600–5000 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three X, XR 536

Seacore Ja 430 hk (316.27 kW) 4600–5000 8,2/502 V8 MPI Optional Standard Finns ej Standard Bravo One X – Bravo Two X
Bravo Three X, XR

494 – 501 
506

Axius Seacore Ja 430 hk (316.27 kW) 4600–5000 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard Bravo Three X, XR 536
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5.7 MPi DTS Ja 300 hk (224 kW) 4600–5000 5,7/350 V8 MPI Standard Finns ej Finns ej Optional ZF electric 390

5.7 horizon  DTS Ja 300 hk (224 kW) 4600–5000 5,7/350 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard ZF electric 431

6.2 MPi DTS Ja 320 hk (239 kW) 4600–5000 6,2/377 V8 MPI Standard Finns ej Finns ej Optional ZF electric 390

 6.2 horizon DTS Ja 320 hk (239 kW) 4600–5000 6,2/377 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard ZF electric 431

8.2 horizon  DTS Ja 370 hk (276 kW) 4200–4600 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard ZF electric 513

8.2 ho DTS Ja 420 hk (313 kW) 4400–4800 8,2/502 V8 MPI Standard Standard Finns ej Standard ZF electric 513

To
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S Tow Sport 5.7 MPi Ja 315 hk (235 kW) 4600–5000 5,7/350 V8 MPI Finns ej Finns ej Finns ej Optional Velvet 369

Scorpion 350 Ja 330 hk (246 kW) 4800–5200 5,7/350 V8 MPI Optional Finns ej Finns ej Optional ZF/ZF electric/Velvet 373

Scorpion 377 Ja 340 hk (254 kW) 4800–6000 6,2/377 V8 MPI Finns ej Finns ej Finns ej Optional ZF/Velvet 373

Allmän information
•  Angivna vikter på motorer/drev är ungefärliga och kan variera något mellan skilda enheter.
•  Tillgänglighet på tillvalsutrustning bestäms av båtbyggaren inom dennes modellutbud.
•  Prestanda är uppmätt och korrigerad i enlighet med SAE J1228 vevaxeleffekt.
•  Modeller och specifikationer kan förändras utan föregående meddelande eller förpliktelse 

att modifiera tidigare tillverkade enheter.

1  MerCruiser erbjuder ett antal varianter av dräneringssystem för kylsystemet beroende på applikation, konstruktion och i vissa 
fall vilken båtmodell det rör sig om. Dränering av Alpha-modellerna innebär vanligtvis att man vrider på ett handtag eller 
kopplar loss slangar med snabbkopplingar. Dräneringssystemet på Bravo och inombordarmodellerna återfinns även på de flesta 
modeller med sötvattenkylning och aktiveras med luftpump.

2 BSO\Stage 2 certiification on engines 3.0 MPI, 5.0 MPI, 350 MAG.
3 4.3 MPI: med katalysator kommer under Januari 2011
4 8.2 MAG HO utan katalysator finns bara tillgängliga med DTS och ZF backslag.



www.mercurymercruiser.com

BRUNSWICK MARINE in EMEA
ISO 9001  -  2000  CERTIFIED

Brunswick Marine in EMEA’s 
kvalitetssystem är  

ISO 9001:2000 certifierat

© 2010 Brunswick Marine in EMEA. Alla rättigheter förbehålles.
Brunswick Marine in EMEA söker kontinuerligt nya vägar att förbättra de produkter man konstruerar, tillverkar och distribuerar. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att 
aktuell försäljnings- och serviceinformation skall finnas tillgänglig. Ändringar i motorernas, båtarnas och tillbehörens specifikationer sker oavbrutet. Denna broschyr skall inte 
betraktas som ett exakt instrument för de senaste specifikationerna. Inte heller bjuder denna broschyr ut någon speciell motor, båt eller några speciella tillbehör till försäljning. 
Distributörer och återförsäljare är inte representanter för Brunswick Marine in EMEA eller något av dess dotterbolag och är inte auktoriserade att binda Brunswick Marine in 
EMEA vid några som helst åtaganden, inklusive men inte begränsat till allt som gäller produktrepresentation, utförande, applikation eller service. Alla produkter finns inte 
tillgängliga i alla länder och en del finns bara i begränsat antal. Vissa produkter som visas i denna broschyr är försedda med tillvalsutrustning. Kontakta din lokala återförsäljare 
för mer information.
Besök oss på www.brunswick-marine.com
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Find detailed engine specifications and features at  
www.mercurymercruiser.com – the ultimate source for  

Mercury MerCruiser Sterndrives, Inboards and Tow Sports.

kunskap är makt


