
Utombords
motorer



När du utrustar din båt med en Mercury utombordsmotor får du inte bara den bästa motorn på 

marknaden. Du får också all den kunskap som ett erfaret team av båtentusiaster kan ge dig, de 

är alla hängivna för att ge dig det allra bästa. Det spelar ingen roll hur du tänker använda din 

båt – fiske, vattenskidåkning, cruising eller bara för avkoppling en solig dag. Alla hos Mercury 

gör sitt bästa för att varje minut på sjön ska bli ett oförglömligt minne.

Under mer än 70 år har vår målsättning med båtmotorer inneburit att ingen har hjälpt fler 

människor att uppleva båtlivet än Mercury. Med en komplett serie av utombordsmotorer 

kan du alltid räkna med oss för att ge dig den effekt som du vill ha, den pålitlighet som 

du behöver och en körupplevelse som är bättre än någonting annat. Oavsett om det 

är en tyst fyrtaktare eller en blixtrande snabb OptiMax, ger varje Mercury dig 

otroliga egenskaper, pålitlighet och bränsleekonomi. Mercury utombordsmotorer 

omfattas av marknadens största och mest välutbildade nätverk av återförsäljare 

och den bästa garantin i marinbranschen.

Upplev det bästa 
med båtlivet

Vi hoppas att du väljer Mercury till din båt.  
Om du gör det är vårt löfte enkelt:  
Vi finns där för dig, varje dag.
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150 - 300hk 

Det mjuka ljudet av tystnad
en kompressorladdad Mercury Verado går inte bara 
tyst, den känns också tyst. en radmotor är bättre 
balanserad och går mjukare än traditionella 
V motorer. även den avancerade mittdelen av motorn 
som används på de sexcylindriga modellerna använder 
ett unikt system som isolerar motorenheten för att 
eliminera vibrationer.

Byggd för att hålla 
kvalitet och pålitlighet är standard. Därför 
konstruerades Verado med finesser som långa 
bultar, som går genom hela motorblocket och 
cylindertoppen för att hålla kompressionen på  
en konstant nivå och öka pålitligheten genom  
att eliminera effekterna av expansion och 
sammandragning. exklusivt för Mercury är också 
en integrerad oljekylare som förbättrar Verados 
livslängd genom att hålla en korrekt oljetemperatur 
och minska oljeutspädning.

Rätt utväxling
Mercury Verado erbjuder flera utväxlingsalternativ, 
antingen du använder singel eller dubbelmontage  
av motorer för bruk inomskärs eller utomskärs.  
Med över 70 års erfarenhet av att bygga marinmotorer 
vet vi vad som fungerar bäst.

Om din båtmotor skulle uppfylla alla dina önskemål,  
hur skulle du designa den? Mercurys ingenjörer lyssnade  
på båtägare som du och byggde in deras önskemål  
i en revolutionerande produkt. Verado är den enda 
kompressormatade, serietillverkade utombordaren  
på marknaden idag. Med bevisad pålitlighet, mjuk gång  
och överlägsen manöverförmåga är Mercury Verado  
den mest sofistikerade fyrtaktsmotorn på sjön.

 
Den bästa 
körupplevelsen

VERADO®



MercMonitor™

med Eco-Screen
Genom att konstant övervaka motorns 
trim, fart och bränsleförbrukning 
ger funktionen ecO screen på 
MercMonitor lättläst information 
som hjälper dig att köra din båt med 
optimal bränsleekonomi.  
* Från 75 hk

Komplett. Exakt. Styrning.
en förstklassig körupplevelse måste leverera 
absolut kontroll. Verado var den första 
utombordaren i världen med en elektrisk 
hydraulisk styrning, som verkligen tar  
bort motståndet i styrningen. i kombination 
med den exakta gas och växelväljaren  
hos Mercurys Digital throttle & shift får 
du den ojämförligt bästa körupplevelsen 
på sjön.

Shadow Mode
Med Mercurys shadow teknologi är det  
inte längre krångligt att köra med flera 
motorer. i stället kontrollerar två spakar 
flera motorer. Dessutom tillåter shadow 
Mode montage med både tre och fyra 
motorer och dubbla styrplatser.

VERADO   /  5
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Överträffar 
gränserna  
för pålitlighet

Stressa inte för mycket
Arbeta mindre, gör mer. Det låter bra, eller hur? 
Det är förklaringen bakom Mercury Fyrtaktakt 
150 hk. Med 3,0 liters volym arbetar denna 
fyrcylindriga motor mindre för att producera fler 
hästkrafter och mer vridmoment, vilket innebär 
exceptionell pålitlighet, lugn och ro.

Lättviktsmotor
Ofta innebär större volym högre vikt. så är det 
inte med Mercury Fyrtakt 150 hk. Denna motor 
är den lättaste i sin klass. Denna 150 hk passar 
lika därför lika bra som utbytesmotor som för 
nya båtar.

Perfekt utbytesmotor
Den kompakta lättviktsdesignen hos Mercurys 
150 hk Fyrtakt kan monteras på kompakta 
akterspeglar, på trailerburna båtar där minskningen 
av varje kg är en fördel. 150 Fyrtakt är också 
tillräckligt flexibel för att erbjudas med både 
mekanisk och hydraulisk styrning, mekaniska 
reglage och en komplett serie instrument.

Mindre tid på verkstan
150 hk Fyrtakt är snygg med eller utan kåpa,  
med enkel åtkomst för att utföra det  
viktigaste underhållet. lägg till det spillfria 
oljeutbytessystemet, ett lätt åtkomligt 
bränslefilter och underhållsfria ventiler i  
toppen och du har en av marknadens mest 
lättservade motorer.

Våra ingenjörer fick uppdraget att designa och tillverka den mest 
pålitliga 150 hk fyrtaktaren på marknaden. För att klara det började de 
med ett starkt motorblock på 3,0 liter kapabelt att leverera över 250 hk 
men de tog bara ut 150 hk. Att göra så ökar påtagligt motorns livslängd 
och pålitlighet. lägg till klassens största motorvolym, ett robust 
växelhus och närmare 10 000 timmars konstruktion och tester.  
Allt detta backas upp av marknadens ledande begränsade fem års 
garanti*. Du förstår varför de anser att de har fullgjort sitt uppdrag.

150hk 

* Fem års begränsad fabriksgaranti. 
Särskilda villkor och undantag gäller. 

Gäller ej vid kommersiellt bruk  
eller racingapplikationer.

FyRtAKt



Perfekta propellrar 
Hos Mercury tillverkar vi ett bredare 

sortiment av noggrant designade och 
högkvalitativa propellrar än någon annan  

i världen. Du kan få exakt den propeller  
som du behöver för dina behov på sjön.

Smart Boating  
på bästa sätt
Mercury har ett stort utbud av digitala smartcraft  
och analoga instrument för din instrumentbräda.  
ta till exempel vår MercMonitor, som är en komplett 
digital display och flerfärgs lcD skärm med 
dussintals funktioner som kan programmeras i 
grupper om tre i upp till fem konfigurationer.  
Använd ”favoriter” för att automatiskt scrolla 
genom de mest använda bilderna.

Uppgraderad
Mercury´s enertia 
propeller passar F150 eFi 
föredömligt. Designad för 
att ge ultimat grepp till större 
utombordsmotorer. enertias 
revolutionerande kombination av liten 
diameter och stor bladarea samt Mercury´s 
propellerlegering x7 skapar man en fenomenal 
acceleration och hög toppfart. som F150, enertia 
levererar pålitlighet som alla båtägare behöver.

FyRtAKt   /  7
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50

40

30

20

Pålitlighet  
är standard

En säker grund
ett hus är bara så stabilt som grunden det står på,  
eller hur? Dessa 80–115 hk Fyrtakt är byggda för att 
hålla. Genom att använda motorblocket från 200 hk 
Mercury Verado får motorn en hållbar design  
som är otroligt pålitlig och helt underhållsfri.

Mer effekt
Varje 80–115 hk Fyrtakt har en 50 Amp, 
630 Watt generator, den mest kraftfulla  
i sin klass. ekolod för fiske, navigationssystem, 
ljus  och musikmaskiner? inga problem.

Antingen du njuter av en kväll på sjön med familj och vänner, en tidig 
fisketur på havet eller har en aktiv dag med vattensport ger Mercurys 
80–115 hk Fyrtakt utombordare den pålitlighet som du begär.  
lägg till en viskande motorgång och du får en oslagbar kombination  
som passar alla båtägare.

80 - 115hk 

50 Amp

50 amp generator

25 Amp
27 Amp

44 Amp

 Mercury® Motsvarande utombordare

FyRtAKt



Pålitlighet  
är standard

Effekt för din passion
Mercury 80–115 hk Fyrtakt har tillräcklig  

volym för mer vridmoment och snabb acceleration. 
Det är goda nyheter för wakeboardåkare och 

vattenskidåkare som snabbt vill komma upp i planing. 
tillsammans med en låg utväxling på 2.33:1 ger  

det massor av effekt genom hela varvtalsområdet.  
Du förstår nog varför allt fler båtåkare litar på Mercury 

varje dag.

Inget skyddar bättre  
än korrosionsskydd 
Mercurys system för korrosionsskydd  
på Mercury 80–100–115 hk är det kraftigaste  
på sjön. Dess unika kombination av fördelar 
inkluderar det oöverträffade användandet  
av rostfritt, vår unika lackeringsprocess  
och branschledande tre års begränsad 
korrosionsgaranti.

Ny
Spitfire Propeller
spitfire är Mercurys  
mest avancerade 
aluminiumpropeller.

Den har fyra kraftigt bakåtlutade 
blad. spitfire ger säker kraft och 
25% snabbare acceleration utan  
att tappa i toppfart.

FyRtAKt   /  9
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Förtroende  
är standard

Kraftfulla och kompakta
konstruktionen med en överliggande kamaxel 
och lång slaglängd hos Mercurys 40–60 hk 
Fyrtakt ökar vridmomentet för utmärkt 
acceleration, även med tung last. Dessutom 
gör den kompakta designen hos dessa 
fyrtaktsmotorer tillsammans med en 
högeffektsgenerator att de är extremt 
populära.

Pålitlig nyckelstart
Mercurys electronic Fuel injection (eFi) ger 
det som båtägaren önskar allra mest: pålitlig 
och snabb start varje gång så kallad ”turn 
key”. Mercurys eFi system ger också en 
bättre bränsleflödeskontroll för ökad 
bränsleekonomi, som ger dig mer tid på sjön 
och gör att du sparar pengar varje gång du 
tankar båten.

Startspärr
startspärr som skyddar din motor och ger dig 
extra trygghet.

Det finns en anledning till att Mercurys 40–60 hk Fyrtakt är så 
populära på sjön. De gör exakt vad du vill att de ska göra. Varje 
gång, utan några problem. De är så enkla att använda att motorn 
är det sista du behöver bekymra dig över när du är ute på sjön.

40 - 60hk FyRtAKt



Oöverträffad manövrering
Mercury 40 & 60 Bigfoot modeller har ett större växelhus, 

överdimensionerad propeller och lägre utväxling.  
De ger mer dragkraft och mer kontroll än någon annan 

utombordare med jämförbar effekt. eftersom propellern 
sitter lägre i vattnet så arbetar den i mer ostört vatten och  

får därmed dramatiskt ökad effekt. i kombination med en  
större propellerdiameter med 20% större bladarea blir resultatet 

en kombination som dramatiskt ökar båtens manövrerbarhet  
och kraft.

Stor rorkult
Mercurys tillval Big tiller (stor rorkult) är populär eftersom den ökar 
användbarheten hos många gummibåtar, riB båtar och glasfiberbåtar där den 
större rorkulten med powertrim ger mer säkerhet och enkelt handhavande.

sportfiskare gillar slow speed (trolling, extra tillbehör) kontrollen som gör  
att båten kan ställas in för låg fart just där fisken nappar som bäst.

FyRtAKt   /  11
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Den startar  
när du säger till

Mycket vridmoment
Dessa 25–30 hk Fyrtaktare kan verka små mätt  
i hästkrafter, men de har en stor motorvolym. 
Med massor av vridmoment har dessa 
utombordare kraften för att få upp din båt  
i planing med direkt svar på gas och snabb 
acceleration.

Öka till en 30 Bigfoot
30 hk Exclusive
ingenting flyttar en stor last bättre än Bigfoot. 
Den har ett stort växelhus och 747 cm3 
deplacement vilket ger mer dragkraft för att  
dra stora laster, från en tung båt till en stor 
aluminum  eller fiskebåt i plast. Mercury 30 
Bigfoot har samma växelhus som Mercury F40 
och ger den kontroll, dragkraft redan vid  
låga varv som gör din båtupplevelse så bra  
som möjligt.

När startbatteriet på en vanlig motor är tömt så kommer du ingenstans.  
så är det inte med en Mercury 25–30 fyrtakt. Varje motor i denna effektklass 
har som standard en manuell snörstart (Gäller ej F30 Bigfoot). 
även om batterierna lägger av så kan du komma vidare på din båttur.

25 - 30hk FyRtAKt



Pålitlig start  
varje gång
25/30 hk Exclusive
Mercurys marknadsledande electronic 
Fuel injection (eFi) system, som finns  
på 25–30 hk och 30 Bigfoot, använder  
en elektronisk kontrollmodul för att  
mäta och spruta bränsle i motorn.  
Det ger enklare start, snabbare svar på 
gas, förbättrad bränsleekonomi och bättre 
motorgång.

Praktisk
tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, 
standard på 25–30 hk Fyrtakt rorkultsmodellerna, 
kan du färdas på vattnet med en hand på ryggen. 
Denna revolutionerande, allt i ett design ger 
enhandshantering för växelval, stopp, gaskontroll, 
tilt och styrning. 30 hk Bigfoot kan uppgraderas  
till en stor rorkult med ett långt handtag med 
power trim för enkel hantering.  
plus en extra slow speed (trolling, extra tillbehör) 
som gör att du kan ställa ner motorvarvet så lågt 
som till 700 varv (Motorindividuellt).

FyRtAKt   /  13
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I topp  
i sin klass

Mycket vridmoment
Dessa 15–20 hk Fyrtaktare kan verka  
små i antalet hästkrafter, men de har stor 
motorvolym. Med massor av vridmoment  
har dessa motorer den kraft som behövs för  
att få upp din båt i planing med omedelbart 
svar på gas och kvick acceleration.

Praktisk hantering
tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, 
standard på 15–20 hk Fyrtaktmodellerna,  
kan du köra din båt med en hand på ryggen. 
Denna revolutionerande, allt i ett design ger 
enhandsmanövrering av växel, stopp, gas,  
tilt, friktion och styrning. För små båtar och 
små förvaringsutrymmen är 15–20 hk 
praktiska med en rorkult som kan vikas ihop 
helt för enkel förvaring.

Båtägare som litar på den här klassens utombordare förväntar sig  
en pålitlig motor som inte bara går extremt bra utan även är förpackad 
med finesser. Mercurys 15–20 hk Fyrtakt gör ingen besviken. Dessa 
motorer med stor slagvolym har lättviktsdesign, dubbla vattenintag och 
en finessfylld multifunktions rorkult som ger dig motorkraft och kontroll 
vid dina fingertoppar. Om du en gång provar en av dessa Mercury 
Fyrtaktare förstår du varför de är i topp i sin klass.

15 - 20hk FyRtAKt



Snabb och enkel start 
15/20 hk
Mercurys 15–20 hk manuellt startade Fyrtaktare har vårt 
exklusiva Fuel primer och Fast idle system (förhöjd 
tomgång). Dessa system gör att du kommer igång snabbt 
och enkelt med en knapptryckning och ett drag i 
startsnöret. till skillnad från de autochokesystem som 
våra konkurrenter använder och som går på för mager 
bränsleblandning och måste klara olika bränslekvaliteter 
vid marinor och sjömackar så ger Mercurys Fuel primer 
och Fast idle system snabb, enkel start varje gång.

Marknadens bredaste utbud
Behöver du en kort eller lång rigg, elektrisk eller 
manuell start eller kanske en modell med power tilt 
för att underlätta båtens hantering på trailer eller 
för att justera trimvinkeln vid låg fart eller på 
grunda vatten?

Mercury 15 och 20 hk finns tillgängliga i 15 olika 
modellkonfigurationer.

Från aluminiumbåtar med låga fribord till 
plastbåtar med V botten eller små riB båtar finns 
det en Mercury fyrtakt 15 eller 20 som ger dig en 
perfekt kombination.

FyRtAKt   /  15
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Lättviktare  
med tunga finesser

Enhandskontroll
tack vare Mercurys multifunktionsrorkult, standard  
på 8–9,9 hk, har du kontroll över båten så att du enkelt 
kan fiska en hel dag. Denna revolutionerande, allt i ett 
design ger dig enhandshantering av växel, stopp, 
gaskontroll, och styrning. Genom oöverträffad 
manövrerbarhet får du mer tid på sjön och har roligare 
med båten.

Hävstångseffekt
Mercury utombordare är designade med tanke på både 
pålitlighet och bekvämlighet. Mercury Fyrtakt 8–9,9 hk 
har en genial design som tillåter båtägaren att använda  
en längre och mer robust rorkult som hävstång till 
motorn och använda vårt trepunkts trimsystem med 
spärrhakar. Genom att trycka nedåt på rorkulten kan  
du ändra trimläget. enkelt och bekvämt, varje gång.

Enkel start
Mercurys 8–9,9 Fyrtaktare har vår exklusiva Fuel primer  
och Fast idle system (förhöjd tomgång). Detta system gör  
att du snabbt och enkelt kommer igång med endast ett tryck 
på bränsleblåsan och ett drag i startsnöret. Mercurys Fuel 
primer och fast idle systemet ger den snabba och säkra  
start du vill ha, varje gång.

Mercurys 8–9,9 hk Fyrtaktare är fortfarande de lättaste i sin klass, utan att använda några 
genvägar. Våra 8–9,9 hk Fyrtakt har en smidig multifunktions rorkult som ger enkel hantering 
medan den manuella choken gör det enkelt att starta motorerna. Dessutom är dessa 
utombordare utrustade med vår exklusiva, automatiska backspärr som gör att du inte behöver 
göra några klumpiga manuella grepp för att backa.

8 - 9.9hk FyRtAKt



Ultimat dragkraft
För att driva en stor båt eller när låg fart är viktig. 
Big foot 9,9 har en överdimensionerad propeller 
och ett större växelhus. Mercury Fourstroke 
Bigfoot ökar din fartkontroll och dina 
manöveregenskapet. Nytänkande som klassens 
snabbaste power tilt sätter Bigfoot på önskelistan 
för varje ägare till en fiskebåt, segelbåt eller 
arbetsbåt.

tilt på ett enklare sätt  
Både 8 och 9,9 hk modellerna har som standard både spärrhakstrim och 

tiltlås. Detta trim gör att du enklare kan trimma motorn till den vinkel som 
du behöver. När du är redo för att trimma ner motorn igen gör tiltlåset att den 

stannar i rätt läge.

Mercury Bigfoot 9,9 hk elstart och powertilt modellen har ett kompakt, 
integrerat powertilt system och kraftiga upphängningsbyglar för maximal styrka, 

fart och hållbarhet.

Exklusiva motorfinneser 8 & 9,9 
• Växel och gas i handtaget.

• Bränsleprimer & fast idlesystem. 

• Bekvämt fällbar rorkult.

•  Manuellt trimsystem,  
tre lägen med automatisk återgång.

• Automatisk backspärr.

•  Bigfoot-versionen med rorkult, 
power tilt och/eller elstart.

FyRtAKt   /  17
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Lättviksmästare
Med sin låga vikt och sina bekvämt placerade bärhandtag  
är det inga problem att bära dessa motorer till din båt. 
eftersom dessa lättviktsutombordare är föremål för rigorösa 
tester enligt höga standards får du samma pålitlighet  
som du kan förvänta dig från varje Mercury utombordare.

Kontroll är allt
Mercury 2,5 och 3,5 hk Fyrtaktare har växelväljare för neutral 
och fram, 180 graders styrning och 360 graders svängradie 
för full dragkraft även i backläge. 4 till 6 hk fyrtaktarna har 
växel för fram, neutral och back, något som ger utmärkt 
manöverförmåga.

För utombordsmotorer i denna hk klass är bärbarhet en nödvändighet. Mercurys 2,5–6 hk 
Fyrtaktare är bland de lättaste utombordarna i denna klass. Men låg vikt och ett bra pris  
är inte hela sanningen. Varje Mercury bärbar Fyrtaktare är förpackade med finesser,  
till exempel vår automatiska backspärr och våra bekväma integrerade bränsletankar.  
Dessa Fyrtaktare utsätts för samma korrosionstester som våra större motorer. 
tillverkningen av våra kvalitetsprodukter backas upp av det största och mest  
välutbildade nätverk av återförsäljare.   
Det är inte konstigt att båtägare världen över litar på våra bärbara Fyrtaktare.

2.5 - 6hk

 
Lättviktsmästarna

Förpackad med finesser
Dessa små utombordare är förpackade med stora 
finesser. Från multitrim och grundvattenläge  
(4–5–6 modeller) till rorkult med 360 graders styrning 
(på våra 2,5–3,5 hk modeller) hittar du den effekt och 
mångsidighet du behöver för alla situationer. Att starta 
är enkelt, tack vare automatisk dekompression som 
sänker cylindertrycket under starten och på så sätt 
kräver mindre kraft för att starta motorn.

FyRtAKt



Enkla att bära
Mercurys 4–5–6 hk Fyrtaktare har alla som 
standard integrerad bränsletank med en 
yttre avstängningsventil och möjligheten 
att koppla in en extra bränsletank.

en integrerad bränsletank innebär att 
du inte måste koppla utombordaren till 
en annan tank ombord i båten, men för 
dig som kör långt kan en extra tank 
kopplas in på ett ögonblick.

Kraftfull back  
med muskelkraft
Mercurys 5 hk sailpower är som standard 
utrustad med ett batteriladdningssystem,  
en storbladig propeller med låg stigning och 
ett modifierat avgassystem som vid backning 
leder avgaserna förbi propellern vilket ger 
en otrolig dragkraft.

Den långa rorkulten underlättar hanteringen 
av motorn om den är monterad på ett extra 
motorfäste. Mercury 5 sail kan utrustas 
med fjärreglage. som tillval, kan alla 4–5–6 
Mercury modeller utrustas med en separat 
bränsletank. Bara koppla in den, inga 
förändringar på motorn behövs.

FyRtAKt   /  19
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Pålitliga  
under lång tid

Fördelen med  
Mercury Direct Injection
ju mindre bränslepartiklar, desto bättre 
förbränning. Mercury OptiMax direct 
injection skickar ett moln av mikroskopiska, 
atomiserade bränsle  och luftpartiklar direkt 
in i cylindern. Med en bråkdel av diametern 
hos ett mänskligt hårstrå brinner dessa 
partiklar snabbare, renare och mer komplett 
vilket ger lägre emissioner och mer svar på 
gas i ett pålitligt motorpaket.

Dra ifrån de andra 
Vill du sticka ut från alla andra och slå  
de andra vid nästa stopp? inga problem. 
Mercury OptiMax proxs blåser iväg från 
alla medtävlare vad gäller fart, effekt och 
acceleration. Mercury OptiMax pro xs 
serien är en direkt arvtagare till Mercury 
OptiMax racemotorer, som har vunnit fler 
tävlingar och turneringar än alla andra 
utombordartillverkare tillsammans.

Under mer än ett decennium har Mercury OptiMax tagit båtägare dit de har 
velat komma på ett snabbt, effektivt och pålitligt sätt. Det är inte förvånande 
eftersom detta är vad vi designade dem för. Vårt exklusiva Direct injection 
system leder över alla andra direktinsprutade utombordare vad gäller effekt, 
bränsleekonomi, pålitlighet och mångsidighet. Det kanske är därför OptiMax 
är världens bäst säljande direktinsprutade utombordare.

75 - 250hkOPtIMAX®



Kolv upp kolv ner
kolven går upp, kolven går ner. två enkla 
slag som ger en klar fördel. OptiMax 75–125 
är höjdpunkten av många års teknisk 
utveckling. Från starten var vårt mål att 
förse båtägare med överlägsen acceleration 
och toppfart på ett så rent och pålitligt sätt 
som du kan förvänta dig av en 
utombordsmotor.

Fördelen med 
direktinsprutning

Mercury OptiMax beprövade direktinsprutningssystem 
använder den mest effektiva bränsle luft blandningen. 

De unika kolvarna hjälper bränsle luftblandningen till 
tändstiftet och OptiMax luftkompressor ger en exakt 

laddning med luft för maximal och effektiv förbränning. 
Dessutom är OptiMax lätt och behöver lite underhåll. lägg 

samman allt detta och du upptäcker att OptiMax är optimal.

Big tiller
Denna avancerade rorkult  
ger oöverträffad kontroll  
och manöverförmåga.
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Oavsett vilket båtliv du lever, rätt information vid rätt tidpunkt 
kan göra en enorm skillnad. Mercury smartcraft  teknologi 
gör att du kan hålla koll på alla dina kritiska motorfunktioner 
och samtidigt få hjälp med att köra med största möjliga 
miljöhänsyn. Antingen din båt är riggad med smartcraft eller 
du monterar det i efterhand så kan din Mercury återförsäljare 
hjälpa dig att välja det system som passar bäst för dina behov.

Kunskap  
är kraft

Full kontroll
Mercurys smartcraft Digital throttle and shift (Dt s) system 
för singel  och multiinstallationer ger precis och mjuk kontroll 
till utombordarupplevelsen. Olikt traditionella mekaniska 
system har systemet ingen fördröjning vid gaspådrag så 
accelerationen är direkt och progressiv, vilket ger dig mer 
kontroll genom hela effektområdet.

Mjuk hantering 
i tider med höga energikostnader vill båtägare få ut det 
mesta möjliga ur en tank bensin. De tittar på smartcraft 
och MercMonitor med ecoscreen. Den mångfärgade 
leD skärmen med bakgrundsljus övervakar konstant 
motorns trim och varvtal, fart och bränsleförbrukning – 
samtidigt som systemet föreslår hur föraren ska köra så 
bränsleekonomiskt som möjligt. smartcraft ger också 
båtägare fördelen med troll control, vilket tillåter 
föraren att ställa in ett önskat varvtal från 450  
till 1000 rpm, beroende på båt  och motormodell,  
i steg om 10.

InStRUMEnt  
OcH PROPELLRAR
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Materialfördelar
Vår ledande position på marknaden drivs av att vi använder de  
bästa materialen. Mercurys bästa prestandapropellrar använder 
Mercurys x7 legering, ett patenterat material som skapar hög 
dragkraft som inte kan uppnås med konventionellt rostfritt stål. 
Våra aluminumpropellrar innehåller MercAlloy, en patenterad 
aluminiumlegering som tillåter tunnare blad, vilket ger mindre 
motstånd. För extra pålitlighet innehåller Mercurys propellrar 
Flo torq ii teknologi för att skydda ditt växelhus och ta dig hem 
säkert om olyckan är framme. Vår serie med Flo torq propellernav 
omfattar även ljudreducering och alla Flo torq propellernav är 
korrosionsresistenta i sötvatten och saltvatten.

Mercury Propellrar®

Omdefiniera 
Perfektion
effekten, kvaliteten och människorna bakom alla våra propellrar gör 
Mercury propellers till världsledare inom propellertillverkning till 
utombordare och drevmotorer propellertillverkning. Det är ingen 
tillfällighet att Mercury propellers överträffar konkurrenterna i både 
toppfart och acceleration – våra propellrar är designade av ett team med 
engagerade ingenjörer med över 160 års erfarenhet av propellerdesign. 
Denna erfarenhet gör att vi kan designa propellrar som ligger före våra 
konkurrenter. Men det stoppar inte där – våra propellrar är tillverkade 
vid Mercurys egna gjuteri i Fond du lac, Wisconsin, UsA. Där förvandlas 
smält metall till marina propellrar av den högsta kvalitet som finns idag.

InStRUMEnt OcH PROPELLRAR
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efter att ha tagit stryk av hård sjö, höga halter av fukt och extremt höga propelleraxeleffekter behöver din 
båtmotor regelbundet underhåll med våra originaldelar och tillbehör. Med så många rörliga delar lever din 
utombordare med beprövade oljor och smörjmedel speciellt designade av våra erfarna och kunniga ingenjörer. 
Våra specialoljor och smörjmedel är tillverkade för att ge alla utombordare bästa effekt. Därför är Quicksilver 
smörjmedel ditt val för regelbundet underhåll.

Marknadsledande 
skydd

OLjOR &  
SMÖRjMEDEL
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Vi gör dig inte besviken
efter dessa långa vintrar finns det inget mer spännande än årets första båttur 
– om du inte kommer på dig själv med en motor som inte startar på grund av 
igengeggade bränsleledningar. För att undvika dessa pinsamma situationer 
är det viktigt att alla motorns delar underhålls och servas regelbundet. 
lyckligtvis marknadsför Mercury flera produkter för att hålla motorn i  
bra skick året runt. en del av våra produkter inklusive bränsleadditiv, 
anoder, smörjmedel, vattensepareringsfilter och bränsletankar, är  
alla specialdesignade av erfarna och kunniga Mercury ingenjörer. 
Båtägare som använder våra produkter och avancerade metoder ger 
sina motorer mer omvårdnad än vad billiga kopior någonsin kan ge.

Rätt teknik
För att dra fördel av design i världsklass, precisionsteknik och 
högkvalitetstillverkning är det nödvändigt att använda originaldelar 
vid varje service och underhåll. Original tillbehör, till skillnad från 
andra eftermarknadsprodukter, garanterar enkel installation och 
pålitlighet. trots allt är alla originaldelar och tillbehör designade av 
samma människor som designar våra motorer.

Rekommenderad Fyrtaktsolja

Rekommenderad tvåtaktsolja
Små motorer

2,5-30 hk 
förgasare eller  

bränsleinsprutning

Mellanklassmotorer 
40-115 hk 

förgasare eller  
bränsleinsprutning

Större motorer 
150-350 hk 

förgasare eller  
bränsleinsprutning

OptiMax  
motorer

Premium Bra Bra Rekommenderas  
inte

Rekommenderas 
inte

Premium Plus Bättre Bättre Bättre Bättre

OptiMax/DFI Oil Bäst Bäst Bäst Bäst

Små motorer
2,5-30 hk

Mellan klass motorer 
40-115 hk

Större motorer 
150-350 hk Verado

25W40 synthetic Blend 25W40 synthetic Blend 25W40 synthetic Blend 25W50 synthetic Blend

OLjOR & SMÖRjMEDEL
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Hur kan vi vara säkra?
Därför att vi tillhandahåller utbildning, 
support och verktyg för att garantera att 
varje återförsäljare har kunskapen och 
förmågan som behövs för att vara bäst.

ÅtERFÖR
SäLjAR

nätVERK
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Ditt eget team
Varje Mercury utombordare levereras med något som ingen 
annan har: en Mercury Återförsäljare. Från att hjälpa dig välja 
den bästa motorn till dina behov till att ge dig expertservice 
efter köpet. Din lokala Mercury återförsäljare finns där för att 
du ska bli nöjd. Med närmare 6 000 återförsäljare i världen är 
hjälpen aldrig långt borta.

En grund för 
tillfredsställelse
Att gå in i utställningshallen hos en Mercury återförsäljare är den 
officiella starten av din båtupplevelse. Att ha de kunnigaste och mest 
välutrustade återförsäljarna försäkrar att din båtupplevelse startar 
på rätt kurs.

Att göra skillnad
När det gäller att underhålla din Mercury utombordare kan utbildade tekniker alltid ordna  
det. Vi tar träning så allvarligt att vi skapade Mercury University, ett fabrikslett tekniskt 
träningsprogram som omfattar online och klassrumsundervisning för alla Mercury Marine 
utombordare, fjärrkontrollsystem, instrument, propellrar och reservdelar och tillbehör.  
Bara de som tar del av dessa utbildningar och klarar våra tester kan bli ”certified technicians”, 
med kontinuerlig utbildning och träning som krävs för att upprätthålla certifikatet. Åtskilliga 
tusen aktiva ”certified technicians” utbildas varje år för att behålla sin kunskapsnivå och ha  
sitt certifikat uppdaterat. Det gör att du kan känna förtroende för vår förmåga att ge dig den 
viktigaste informationen när du ska välja utombordare.

ÅtERFÖRSäLjARnätVERK
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Garanterat 
nöjd
Vi vet att vi bygger pålitliga motorer. Vi vet att vi gör dem enkla och intuitiva att 
använda. Vi vet också att få miljöer är mer oförutsägbara än den marina miljön. 
Det är därför vi ska finnas där om något går fel, med den mest omfattande 
garantin på marknaden. Det är vår plikt för att du ska bli nöjd och vårt löfte  
för att du litar på oss.

Stöd för framtiden
Alla Mercury OptiMax och Verado som används för nöjesbruk   
har 3 års fabriksgaranti som standard. 

Byggd för att vara i vatten
Detsamma gäller även vårt exklusiva korrosionsskydd. Mercury förser 
alla fritidsbåtsmotorer med begränsat korrosionsskydd i tre hela år. 
Oavsett om du kör i sötvatten eller saltvatten, skyddas motorn även i de 
tuffaste marina miljöer.

GARAntI  
& FÖRDELAR

Omtanke
Alla Mercurymotorer , F2,5 300 hk för nöjesbruk, erbjuds upp till 5 års garanti
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Välkommen  
till Mercurys värld
Att vara nr 1 på vattnet innebär att man måste vara ledande  
i alla avseenden. När det gäller produkter, serviceåtaganden  
eller nöjda kunder, Mercury leder i alla grenar.

Mercury kan erbjuda ett exklusivt motorkoncept som levererar  
den bästa prestandan med komforthöjande egenskaper som i sin  
tur gör varje båttur till en unik upplevelse.

Mercury är ledande inom utombordsteknologin och kan erbjuda 
branschens modernaste och bredaste urval av fyrtaktsmotorer.

en värld fylld med avkoppling och rekreation, spänning och frihet.

GARAntI & FÖRDELAR
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SPEcIFIKAtIOnER

Kompressormatning

Multi point bränsleinsprutning

Multi point direkt bränsleinsprutning

Förgasare 

Motortyp

Modeller(1) Effekt(2) Varvtalsområde Cylindrar Smart Craft  
Kompatibel Slagvolym Start Utväxlingsförh Växel Styrning Växelströms- 

generator Trimlägen Bränsletank Bränslekvalitet Vikt(3) Tillgängliga  
rigglängder Motrotation

4 Verado 350 Sci 257 6200-6800 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,75:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej 95 Oktan 300 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 300 221 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej 95 Oktan*not 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 250 184 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej UL90R 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

2 OptiMax 250 184 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 229 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 225 166 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS    70 amp. (882 watt)  EHPT Nej UL90R 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

2 OptiMax 225 166 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 DTS / F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 200 147 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 200 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 200 Pro XS 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L Nej

4 Verado 175 129 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

4 Verado 150 110,3 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

4 150 EFI 110,3 5000-5800 4 (i rad) Ja 3000 cc Elstart 1,92:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 206 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 150 Pro XS  110,3 5250-5750 V-6 (60°) Ja 2507 cc Elstart 1,87:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 195 kg L - XL Nej

2 OptiMax 125 91,9 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

4 115 EFI 84,6  5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L - XL Nej

2 OptiMax 115 84,6 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1  F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

2 OptiMax 115 Pro XS 84,6 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

4 100 EFI 73,6 5000-6000 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L - XL Nej

2 OptiMax 90 66,2 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L  Nej

4 80 EFI 58,8 5000-6000 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L  Nej

2 OptiMax 75 55,2 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L  Nej

4 60 EFI Bigfoot 44,1 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 118 kg L  Nej

4 60 EFI  44,1 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1           F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                L  Nej

4 50 EFI 36,8 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1             F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 40 EFI * 29,4 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1             F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 40 EFI 29,4 5500-6000 3 (i rad) Ja not* 747 cc Elstart 2,00:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT eller GAT eller MTT Nej UL90R 98 kg S -L  Nej

4 40 PRO EFI * 29,4 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 30 EFI Bigfoot 22,1 5500-6000 3 (i rad) Ja not* 747 cc Elstart 2,00:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 98 kg L  Nej

4 30 EFI 22,1 5250-6250 3 (i rad) Nej 526 cc Manuell eller elstart 1,92:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 15 amp. (186 watt) EHPT eller GAT eller MTT  25 L UL90R 78 kg        S -L  Nej

4 25 EFI 18,4 5000-6000 3 (i rad) Nej 526 cc Manuell eller elstart 1,92:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 15 amp. (186 watt) EHPT eller MTT  25 L UL90R 71 kg S -L  Nej

4 20 Fyrtakt 14,7  5400-6100    2 (i rad) Nej 351 cc Manuell eller elstart 2,15:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 12 amp. (138 watt) 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 52 kg S -L  Nej

4 15 Fyrtakt 11,0 5400-5600 2 (i rad) Nej 351 cc Manuell eller elstart 2,15:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 12 amp. (138 watt) 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 52 kg S -L  Nej

4 9.9 Fyrtakt 7,28 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart 2,08:1   F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 38 kg   S -L  Nej

4 9.9 Fyrtakt Bigfoot 7,28 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart  2,42:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 40 kg S -L  Nej

4  8 Fyrtakt 5,88 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart 2,08:1      F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD  12 L UL90R 38 kg      S -L  Nej

4 6 Fyrtakt 4,41 5000-6000 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 5 Fyrtakt Sailpower 3,68 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO  4 amp. (50 watt) 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 5 Fyrtakt  3,68 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO  4 amp. (50 watt) ML 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 4 Fyrtakt 2,94 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 3.5  Fyrtakt 2,57 5000-6000 1 Nej 85 cc Manuell 2,15:1 F-N Rorkult Nej 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S -L  Nej

4 2.5 Fyrtakt 1,84 4500-5500 1 Nej 85 cc Manuell 2,15:1 F-N Rorkult Nej 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S Nej

Kontakta din återförsäljare för närmare information om den lämpligaste propellern för just dina behov.
* Dessa modeller finns inte tillgängliga på alla marknader.

(1) Modellurvalet kan variera fran ett land till ett annat. Kontakta din återförsäljare för närmare information.
(2) HK/Kw mätt på propelleraxeln enligt ICOMIA 28. 
(3) Torrvikt är beräknad på den lättaste modellen exkl. motorolja, monteringsdetaljer och propeller. 

VÄXEL DTS - Digital Throttle and shift / Elektrisk växel och gas • F-N-R - Fram / neutral och back • F-N - Fram och neutral 

STYRNING  EHPS -Elektro-hydrauliskstyrning • B.T.O. - Big Tiller optional • RO. - Remote optional

VÄXELSTRÖMSGENERATOR  ESM - Bara på modeller med elstart • OPT - Tillbehör • OPT- Belysningsspole 2 amp (25Watt) batteriladdning - endast ML modellen

TRIMLÄGEN  EHPT- Elstart med rorkult och power trim • EHT - Elstart med power tilt • 
GAT - Gas assist trim • MTT - Manual Trim och  Tilt • SWD - Shallow Water drive

BRÄNSLETANK INT - Inbyggd bränsletank • RO - Fjärreglage finns som tillbehör



/  31

Kompressormatning

Multi point bränsleinsprutning

Multi point direkt bränsleinsprutning

Förgasare 

Motortyp

Modeller(1) Effekt(2) Varvtalsområde Cylindrar Smart Craft  
Kompatibel Slagvolym Start Utväxlingsförh Växel Styrning Växelströms- 

generator Trimlägen Bränsletank Bränslekvalitet Vikt(3) Tillgängliga  
rigglängder Motrotation

4 Verado 350 Sci 257 6200-6800 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,75:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej 95 Oktan 300 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 300 221 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej 95 Oktan*not 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 250 184 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS   70 amp. (882 watt)  EHPT Nej UL90R 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

2 OptiMax 250 184 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 229 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 225 166 5800-6400 6 (i rad) Ja 2598 cc Elstart 1,85:1 DTS EHPS    70 amp. (882 watt)  EHPT Nej UL90R 288 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

2 OptiMax 225 166 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 DTS / F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L - XL - XXL  CXL - CXXL

4 Verado 200 147 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 200 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 200 Pro XS 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elstart 1,75:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 225 kg L Nej

4 Verado 175 129 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

4 Verado 150 110,3 5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,08:1 DTS Fjärrstyrning - BTO  70 amp. (882 watt) EHPT Nej UL90R 231 kg L - XL  CXL

4 150 EFI 110,3 5000-5800 4 (i rad) Ja 3000 cc Elstart 1,92:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 206 kg L - XL  CXL

2 OptiMax 150 Pro XS  110,3 5250-5750 V-6 (60°) Ja 2507 cc Elstart 1,87:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 195 kg L - XL Nej

2 OptiMax 125 91,9 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

4 115 EFI 84,6  5800-6400 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L - XL Nej

2 OptiMax 115 84,6 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1  F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

2 OptiMax 115 Pro XS 84,6 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,07:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L - XL Nej

4 100 EFI 73,6 5000-6000 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L - XL Nej

2 OptiMax 90 66,2 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L  Nej

4 80 EFI 58,8 5000-6000 4 (i rad) Ja 1732 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  50 amp. (630 watt) EHPT Nej UL90R 181 kg  L  Nej

2 OptiMax 75 55,2 5000-5750 3 (i rad) Ja 1526 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO  60 amp. (756 watt) EHPT Nej UL90R 170 kg L  Nej

4 60 EFI Bigfoot 44,1 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 118 kg L  Nej

4 60 EFI  44,1 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1           F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                L  Nej

4 50 EFI 36,8 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1             F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 40 EFI * 29,4 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 1,83:1             F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 40 EFI 29,4 5500-6000 3 (i rad) Ja not* 747 cc Elstart 2,00:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT eller GAT eller MTT Nej UL90R 98 kg S -L  Nej

4 40 PRO EFI * 29,4 5500-6000 4 (i rad) Ja not* 995 cc Elstart 2,33:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 112 kg                  L  Nej

4 30 EFI Bigfoot 22,1 5500-6000 3 (i rad) Ja not* 747 cc Elstart 2,00:1 F-N-R Fjärrstyrning - BTO 18 amp. (226 watt) EHPT Nej UL90R 98 kg L  Nej

4 30 EFI 22,1 5250-6250 3 (i rad) Nej 526 cc Manuell eller elstart 1,92:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 15 amp. (186 watt) EHPT eller GAT eller MTT  25 L UL90R 78 kg        S -L  Nej

4 25 EFI 18,4 5000-6000 3 (i rad) Nej 526 cc Manuell eller elstart 1,92:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 15 amp. (186 watt) EHPT eller MTT  25 L UL90R 71 kg S -L  Nej

4 20 Fyrtakt 14,7  5400-6100    2 (i rad) Nej 351 cc Manuell eller elstart 2,15:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 12 amp. (138 watt) 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 52 kg S -L  Nej

4 15 Fyrtakt 11,0 5400-5600 2 (i rad) Nej 351 cc Manuell eller elstart 2,15:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 12 amp. (138 watt) 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 52 kg S -L  Nej

4 9.9 Fyrtakt 7,28 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart 2,08:1   F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 38 kg   S -L  Nej

4 9.9 Fyrtakt Bigfoot 7,28 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart  2,42:1 F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD eller EHT  12 L UL90R 40 kg S -L  Nej

4  8 Fyrtakt 5,88 5000-6000 2 (i rad) Nej 208 cc Manuell eller elstart 2,08:1      F-N-R Rorkult eller fjärrstyrning 6 amp. (76 watt) ESM 6 & SWD  12 L UL90R 38 kg      S -L  Nej

4 6 Fyrtakt 4,41 5000-6000 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 5 Fyrtakt Sailpower 3,68 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO  4 amp. (50 watt) 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 5 Fyrtakt  3,68 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO  4 amp. (50 watt) ML 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 4 Fyrtakt 2,94 4500-5500 1 Nej 123 cc Manuell 2,15:1 F-N-R Rorkult -RO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S -L  Nej

4 3.5  Fyrtakt 2,57 5000-6000 1 Nej 85 cc Manuell 2,15:1 F-N Rorkult Nej 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S -L  Nej

4 2.5 Fyrtakt 1,84 4500-5500 1 Nej 85 cc Manuell 2,15:1 F-N Rorkult Nej 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S Nej

Kontakta din återförsäljare för närmare information om den lämpligaste propellern för just dina behov.
* Dessa modeller finns inte tillgängliga på alla marknader.

(1) Modellurvalet kan variera fran ett land till ett annat. Kontakta din återförsäljare för närmare information.
(2) HK/Kw mätt på propelleraxeln enligt ICOMIA 28. 
(3) Torrvikt är beräknad på den lättaste modellen exkl. motorolja, monteringsdetaljer och propeller. 

TILLGÄNGLIGA  381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)
RIGGLÄNGdER 

VÄNSTERGÅENdE 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)

SMARTCRAFT  Not* Gäller ej trim - logg - bränslenivå
KOMPATIBEL 

BRÄNSLEKVALITET  UL90R - 90RON minimum. 95 Oktan blyfritt  

SPEcIFIKAtIOnER
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Brunswick Marine in EMEA’s
kvalitetssystem är 

ISO 9001:2000 certifierat
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© 2012 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 http://www.brunswick-marine.com

kunskap är makt
Finn mer information på hemsidan: 

www.mercury-marine.se – den ultimata källan 
för information kring Mercury utombordare.

www.mercury-marine.eu


