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 Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta, joten Suzuki-
perämoottorit on valmistettu laadukkaimmista, innovatiivisimmista ja 
luotettavimmista osista, ja moottorimme tunnetaan ympäri maailmaa 
korkealuokkaisista ja palkituista teknologioistaan sekä edistykselli-
sistä ratkaisuistaan. Erinomaisia esimerkkejä tästä toimintafilosofi-
astamme ovat DF175TG- ja DF150TG-moottorit. 
Näiden tehokkaiden 129 kW (175 hv) ja 110 kW 
(150 hv) nelisylinteristen ja nelitahtisten rivi-
moottoreiden suunnittelussa on hyödynnetty 
edistyksellisimpiä teknologioitamme ja ne tarjo-
avat veneilijöille entistä parempaa suorituskykyä, 
mukavuutta ja polttoainetaloudellisuutta.
 Molemmissa perämoottoreissa on Suzuki 
Lean Burn -hallintajärjestelmä ja Suzuki Preci-
sion Control -järjestelmä – nämä edistykselliset 
teknologiat löytyvät myös lippulaivamalleistam-
me DF300AP ja DF250AP. Suzuki Lean Burn -hal-
lintajärjestelmä on älykäs polttoaineensyötön 
hallintajärjestelmä, joka huolehtii erinomaisesta 
polttoainetaloudellisuudesta yhä useammassa 
Suzuki-nelitahtimoottorissa. Uudessa DF175TG-
mallissa parannus alkuperäiseen DF175-malliin 
verrattuna on jopa 16 %. Järjestelmän ansiosta pääset 
pidemmälle entistä nopeammin – ja entistä pienemmällä 
polttoainemäärällä. Suzuki Precision Control on kaasun 
ja vaihteiston ohjauksessa käytettävä drive-by-wire-
ohjausjärjestelmä, joka ohjaa polttoaineen ja ilmavirta-
uksen määrää erittäin tarkasti, mikä parantaa polttoaine-
taloudellisuutta entistä laajemmalla moottorin toiminta-
alueella. Tämän lisäksi järjestelmä on helppo asentaa 
ja säätää valmiiksi, ja se mahdollistaa tasaisemman ja 
tarkemman kaasun ja vaihteiston käytön.

DF175TG

Nelisylinteriset rivimoottorit, joissa on edistyksellisimmät 
ominaisuudet, suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus

DF150TG
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l   Suzuki Precision Control (kaasun ja vaihteiston sähköinen ohjausjärjestelmä) takaa tasaisen ja 
tarkan vaihteiston toiminnan.

l   Suzuki Lean Burn -hallintajärjestelmä ja Suzuki Precision Control tuottavat yhdessä erinomaisen 
polttoainetalouden laajalla toiminta-alueella sekä pehmeän tehonlisäyksen, kun tarvitaan voimaa.

l   129 kW (175 hv) / 110 kW (150 hv) tehoisissa isolohkoisissa nelisylinterisissä 2,86-litraisissa rivimoot-
toreissa on neljä venttiiliä jokaisessa sylinterissä ja ne tuottavat mahtavan määrän voimaa ja vääntöä.

l   Muuttuva venttiiliajoitusjärjestelmä (DF175TG) parantaa vääntömomenttia matalilta kierroksilta 
keskikierroksille ja tarjoaa riemastuttavaa kiihtyvyyttä.

l  Monivaiheinen imujärjestelmä tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ylimmällä kierrosalueella.

Uusien DF175TG/150TG-moottoreiden tärkeimmät ominaisuudet
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Edistyksellisen teknologian
tarjoamaa suorituskykyä
Suzuki Lean Burn -hallintajärjestelmä
Suzuki Lean Burn -hallintajärjestelmä, joka lanseerattiin 
DF90A/80A/70A-nelitahtimalleissa, on älykäs polttoaineen 
syöttöjärjestelmä, jonka avulla voidaan saavuttaa merkit-
täviä parannuksia polttoaineenkulutuksessa.  
Järjestelmä ennakoi polttoainetarpeen valvomalla moot-
torin suorituskykyä ja toiminta-arvoja reaaliaikaisesti ja 
syöttää moottorille laihempaa polttoaineseosta, mikä 
säästää polttoainetta moottorin koko toiminta-alueella – 
mukaan lukien matkanopeudella, jolla moottoria käy-
tetään suurimman osan ajasta. Sisäisissä testeissä on 
todettu, että keskisuurella matkanopeudella DF175TG 
saavuttaa jopa 16 % paremman polttoainetaloudellisuu-
den verrattuna DF175-malliin, jossa ei ole Lean Burn-hal-
lintajärjestelmää.

Suzuki Precision Control (sähköinen 
kaasu- ja vaihteistojärjestelmä)
Suzuki Precision Control on teknisesti edistyksellinen, 
tietokoneohjattu hallintajärjestelmä, joka korvaa pe-
rinteisissä hallintajärjestelmissä käytetyt mekaaniset 
hallintavaijerit sähköjohdoilla, joten mekaaninen kitka 
ja vastus poistuvat kokonaan. Hallintalaitteiden tuntuma 
on pehmeä ja kitkaton samalla kun järjestelmän tietoko-
ne käsittelee ja siirtää käskyt reaaliaikaisesti moottorin 
toimilaitteille, jotka säätävät kaasua tarkasti ja ohjaavat 
vaihteistoa pehmeästi mutta napakasti. Tämä käy ilmi 
erityisesti alhaisella käyntinopeusalueella, jossa toiminta 
on poikkeuksellisen tasaista ja tarkkaa. Yhdessä Suzukin 
Lean Burn -hallintajärjestelmän kanssa se mahdollis-
taa polttoaineen ja ilmavirtauksen säädön ja laajentaa 
säädettävää käyntinopeusaluetta, jolloin polttoainetalous 
paranee laajalla alueella. Suzuki Precision Control sisäl-
tää myös yhdysrakenteisia järjestelmiä, jotka suojaavat 
moottoria ja voimansiirtoa virheellisestä käytöstä aiheu-
tuvista vaurioista. Rakenteen ja yksinkertaisen johdo-
tuksen ansiosta asennus on helppoa, mikä pienentää 
kiinnitykseen ja säätöön kuluvaa aikaa.
Järjestelmä tarjoaa tarkan ohjauksen yhden, kahden, 
kolmen tai neljän moottorin asennuksissa sekä kahden 
ohjauspisteen asennuksissa.

DF175TG/150TG TUOTETIEDOT

*  Kaavioiden tiedot on saatu Suzukin sisäisissä testauksissa vakioiduissa olosuhteissa. 
Tulokset vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (veneen malli, koko, paino, sää jne.)

Polttoaineen kulutuksen vertailu  
polttoainelitraa kohti  
(uusi DF175TG vs. alkuperäinen DF175) 
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Alkuperäinen DF175 

Uusi DF175TG 

Uistelu                   Matkanopeus Huippunopeus r/min 

Alkuperäiseen DT175-malliin verrattuna uusi DT175TG käyttää 16 % 
vähemmän polttoainetta pääasiassa matkanopeusalueella, jossa 
moottoria myös käytetään eniten. 
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Alkuperäinen DF150 

Uusi DF150TG 

Uistelu                   Matkanopeus Huippunopeus r/min 

Alkuperäiseen DT150-malliin verrattuna uusi DT150TG käyttää 15 % 
vähemmän polttoainetta pääasiassa matkanopeusalueella, jossa 
moottoria myös käytetään eniten. 
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VVT (muuttuva venttiiliajoitus) (DF175TG)
Muuttuva venttiiliajoitus parantaa moottorin suoritus-
kykyä, ja tuloksena on tehokas perämoottori, jossa on 
nelitahtiteknologian mukanaan tuomat edut. Lippulai-
vamallien DF300AP ja DF250AP tapaan myös DF175GT:n 
2,9-litraisessa nelisylinterisessä rivimoottorissa on ag-
gressiivinen nokkaprofiili, joka on suunniteltu suurimman 
mahdollisen tehon ja suorituskyvyn tuottamiseksi suurilla 
käyntinopeuksilla. Suzukin edistyksellinen muuttuva vent-
tiiliajoitusjärjestelmä ohjaa imuventtiilien ajoitusta opti-
moimalla nokka-akselin ajoitusta. Suzukin moottorisuun-
nittelijat ovat parantaneet moottorin vääntöä alhaisella ja 
keskisuurella käyn-
tinopeusalueella 
sekä optimoineet 
tehontuottoa pe-
rämoottorin koko 
käyntinopeusalu-
eella. Järjestelmää 
ohjataan öljypum-
pun tuottamal-
la hydraulisella 
paineella, ja koko 
prosessi tapahtuu 
automaattisesti, 
joten sinä voit 
keskittyä naut-
timaan tehosta ja 
suorituskyvystä.

Ilmavirtaus monivaiheisessa imuyksikössä

Matala  
käyntinopeus

Korkea  
käyntinopeus
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Isolohkomoottori -  
Korkeaa suorituskykyä
Uuden DF175TG/150TG-moottorin kehitystiimi valitsi mo-
lempien uusien Suzuki-mallien perustaksi isolohkoisen 
nelisylinterisen rivimoottorin, jonka iskutilavuus on 2 867 
cm3. Lohkon päällä on DOHC-sylinterikansi, jossa on neljä 
venttiiliä sylinteriä kohden korkean suorituskyvyn takaa-
miseksi.
Suuren iskutilavuuden ansiosta molemmat moottorit 
pystyvät tarjoamaan poikkeuksellisen suuren kiihtyvyyden 
ja nopeuden, mutta suunnittelijamme ovat samanaikai-
sesti pyrkineet pitämään perämoottorin mahdollisimman 
kompaktina ja kevyenä.
Molemmissa perämoottoreissa on hyödynnetty Suzukin 
parhaita edistyksellisiä teknologioita, jotka on kehitetty 
moottorin suorituskyvyn nostamiseksi. DF175TG-moot-
torissa on sama muuttuva venttiilinajoitusjärjestelmä 
kuin DF300AP-lippulaivamallissa sekä malliston yläpäästä 
löytyvässä DF250AP-mallissa vääntömomentin paranta-
miseksi alhaisella ja keskisuurella käyntinopeusalueella. 
Molemmissa perämoottoreissa on monivaiheinen imujär-
jestelmä ja 32-bittinen yhdysrakenteinen tietokone, joka 
valvoo ja ohjaa moottorin toimintoja paremman suoritus-
kyvyn sekä polttoainetaloudellisuuden ja alhaisemman 
päästötason saavuttamiseksi.

Luokkansa suurin iskutilavuus
Iskutilavuus on merkittävässä asemassa puhuttaessa 
moottorin kyvystä tuottaa poikkeuksellista kiihtyvyyttä 
ja vääntöä – tässä yhteydessä pätee nyrkkisääntö "mitä 
enemmän, sitä parempi". Nelisylinteristen nelitahtimoot-
toreiden 129 kW (175 hv) teholuokassa suurin iskutila-
vuus on DF175TG-moottorin 2 867 cm3.

ilman VVT:tä 

VVT:llä 
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MATALA   KESKI           KORKEA

MOOTTORIN KIERROSLUKU 
* Vertailussa käytettiin moottorin monivaiheista 

imujärjestelmää.

Vääntömomenttikäyrä



Monivaiheinen imujärjestelmä (MSI)
Oikean ilmamäärän syöttämisellä sylinteriin on merkittävä 
vaikutus suorituskykyyn. Korkea käyntinopeus edellyttää 
tyypillisesti suurempaa ilmamäärää ja matala käyntinopeus 
pienempää.
Suzukin monivaiheinen imujärjestelmä täyttää nämä 
vaatimukset hyödyntämällä kahta sylinterikohtaista 
imuputkea, joilla varmistetaan, että moottori saa oikean 
määrän ilmaa. Alhaisilla käyntinopeuksilla ilma syötetään 
palotilaan pidemmästä, kaarevasta imuputkesta, joka on 
suunniteltu tehostamaan palamista ja parantamaan vään-
töä alhaisella käyntinopeudella. Käyntinopeuden kasvaessa 
suorien imuputkien 
venttiilit avautuvat. 
Nämä putket ovat 
lyhyemmät ja niiden 
vastus on alhaisempi, 
joten ne päästävät 
palotilaan suurem-
man määrän ilmaa 
ja antavat moottorin 
hengittää vapaammin 
korkeammilla käyn-
tinopeuksilla. Tulok-
sena on suurempi 
tehontuotto huippu-
kierroksilla.

Total=2.50:1

30:36=1.20

12:25=2.08

Offset-vetoakseli
Suzukin ensimmäisenä lanseeraama offset-vetoakseli on 
nelitahtimoottoreissamme pitkään hyödynnetty vetoak-
selirakenne, joka pienentää perämoottorin kokoa. Kaikis-
sa Suzuki-nelitahtimoottoreissa DF70A-mallista ylöspäin 
hyödynnettävä ratkaisu perustuu kampiakselin sijoittami-
seen vetoakselin etupuolelle, ja samalla perämoottorin 
painopiste siirtyy eteenpäin. Rakenteen ansiosta perä-
moottori voidaan suunnitella kokonaismitoiltaan pienem-
mäksi ja suorituskyvyltään paremmaksi, minkä lisäksi se 
siirtää moottorin massavoi-
ma-akselin (pisteen, jossa 
moottorin värinät ovat 
alhaisimmat) ylemmän 
moottorikiinnikkeen 
yläpuolelle, mikä alentaa 
värinää merkittävästi.
Lisäksi näissä perämoot-
torimalleissa on kaksivai-
heinen alennusvaihteisto, 
joka hyödyntää tehok-
kaiden moottoreiden 
tuottaman tehon viimeis-
tä kilowattia myöten.
Moottoreiden perävälitys 
on kummankin moottorin 
osalta luokkansa 
suurin 2,50:1. 
Moottorit tuottavat 
tehokasta vääntöä, 
mikä takaa nopeat 
kiihdytykset ja 
suuren huippuno-
peuden.

Äänettömyys
DF175TG/150TG-malleissa on suuren iskutilavuuden 
isolohkomoottorit, jotka tuottavat paljon tehoa, mutta 
tämä ei tarkoita sitä, että joutuisit luopumaan hiljaisesta 
käyntiäänestä.
Hiljainen käyntiääni 
on tärkeä osa Suzukin 
perämoottoreiden suun-
nittelutyötä, ja se on 
ominaisuus, josta Suzukin 
nelitahtimoottorit ovat ol-
leet tunnettuja jo pidem-
män aikaa. Verrattaessa 
melutasoja nelitahtisen 
DF175TG-mallin ja vastaa-
van kaksitahtisen mallin 
välillä voidaan todeta, 
että taulukko selvästi 
osoittaa DF175TG-mallin 
käyvän hiljaisemmin kuin 
kaksitahtinen malli

Tasainen toiminta
Vastapainojärjestelmä
Nelisylinteristen rivimoottoreiden ominaispiirre on korkealla 
käyntinopeudella ilmenevä sekundäärinen värinä, joka on 
samansuuntainen männän liikesuuntaan nähden. Tämän 
värinän pienentämiseksi Suzukin moottorisuunnittelijat 
ovat hyödyntäneet vastapainojärjestelmää, joka kumoaa 
männän liikkeen vaakasuuntaisella liikkeellä. Tämän 
saavuttamiseksi vastapaino on jaettu vasemman- ja 
oikeanpuolisiin osiin, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin 
kaksinkertaisella nopeudella kampiakseliin nähden, mikä 
kumoaa sekundääriset värinät ja tasoittaa moottorin 
käyntiä.

Työntövoiman vaimentava kiinnitys
Molemmissa perämoottorimalleissa on myös kahta eri-
laista kumikiinniketyyppiä hyödyntävä kiinnitys, joka alen-
taa moottorin värinää ja vakauttaa toimintaa. Sekä ylem-
mässä että alemmassa kiinnikkeessä on sekä pehmeät 
että korkean työntövoiman kumikiinnikkeet. Pehmeät 
kumikiinnikkeet on suunniteltu vaimentamaan joutokäyn-
tinopeudesta 2 000 r/min käyntinopeuteen ilmenevät 
värinät. Korkean työntövoiman kumikiinnikkeet tarjoavat 
vakaan ja tukevan toiminnan korkeilla kuormituksilla, 
minkä lisäksi ne parantavat tehoa ja suorituskykyä.
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MATALA   KESKI           KORKEA

MOOTTORIN KIERROSLUKU 

Vääntömomenttikäyrä

Vääntömomentti 
(monivaiheisella imujärjestelmällä) 

Vääntömomentti 
(ilman monivaiheista imujärjestelmää) 

Vertailu

*Suzukin sisäisen käyntitestin perusteella
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Merkki A (2st D/I 175 hv) 

MATALA 

DF175TG 

KESKI 

r/min 
KORKEA 

30:36=1.20 

Yhteensä = 2,50:1 

12:25=2.08 



Vaihteen toimilaite 

Käynnistyssignaali 
(BCM-moduulilta) 

Polttoainesäiliö 

Akku 

Vaihteiston asentoanturi 

Vapaa-kytkin 

IG 
Virtakytkin 

Sulake 

Sulake 

POIS 

Vaihteen toimilaite 
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Puristuspumppu 

ECM

Käynnistimen rele 

Päärele 

Sulake 

Sulake 

Sulake 

Polttoaineen  
matalapainepumppu 

Kaasu-
läppä-
moot-
torin 
rele 

Polttoaineen matalapainesuodatin 

Äänenvai-
mennin 

Höyrynerotin 
Koho 

Huohotusletku 

Paineensäädin 

Imusarja 

Imukanavan  
vaihtoventtiili (VSV) 

Imuilman lämpötila-anturi 
(IAT-anturi) 

Kaasu-
läppä-
moottori 

Kaasuläpän 
asentoanturi 

Korkea 
Polttoaineen 
painesuodatin 

Polttoaineen 
korkeapaine-
pumppu 

Polttoaineen 
jäähdytin 

Ruiskutussuutin 

Kampiakselin  
asennontunnistin (CKP) 

Vauhtipyörämagneetto 

Öljynvirtauksen  
säätöventtiili (OCV) 

Sytytyspuola 

Nokka-akselin  
asennontunnistin 
(CMP) 

Sylinterikansi 

Sylinterilohko 

Sytytystulppa Pakokaasuvaippa 
Lämpötila-anturi 

Sylinteriseinämän lämpötila-anturi 

Imusarjan paineanturi (MAP) 

Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus
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Sähköisesti ohjattu polttoaineen 
jaksottainen monipistesuihkutus
Suzuki on ollut sähköisesti ohjatun polttoaineensuihku-
tuksen edelläkävijä nelitahtiperämoottoreissa jo siitä asti, 
kun alkuperäinen DF70/60-malli esiteltiin vuonna 1997. 
Suzukin jaksottainen, sähköisesti ohjattu monipistesuih-
kutus syöttää moottorin jokaiseen sylinteriin optimaali-
sen polttoaine-ilmaseoksen, joka suihkutetaan sylinteriin 
korkealla paineella ECM-yksikön 32-bittisen tietoko-
neen käskyjen mukaisesti. Järjestelmä tarjoaa parem-
man polttoainetaloudellisuuden, terävän kiihtyvyyden ja 
alentuneen päästötason, joka täyttää päästövaatimukset. 
Lisäksi järjestelmä täyttää Euroopan parlamentin ja neu-
voston huvivenedirektiivin (RCD) 2003/44EY vaatimukset 
ja se on saanut kolmen tähden luokituksen California Air 
Resource Board (CARB) -viranomaiselta.

Edistyksellinen elektroniikka
32-bittinen ECM (moottorinohjausyksikkö)
Sekä DF175TG että 150TG on varustettu 32-bittisellä 
ECM-yksiköllä (moottorinohjausyksikkö), joka säätää 
moottorin toimintaa tarkasti – erityisesti sytytyksen ja 
polttoaineen syötön osalta. Tämä tehokas yhdysrakentei-
nen tietokone valvoo ja käsittelee tärkeitä tietoja, jotka 
kerätään reaaliaikaisesti eri antureilla, jotka on sijoitettu 
moottorin toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin. Näitä 
antureita ovat muun muassa imusarjan paineanturi, kam-
piakselin asentoanturi, imuilman lämpötila-anturi, vaih-
teiston asentoanturi, kaasuläpän asentoanturi, sylinterin 
seinämän lämpötila-anturi, nokka-akselin asentoanturi ja 
pakokaasuvaipan lämpötila-anturi. Näiden tietojen avulla 
tietokone säätää moottorin sytytys- ja polttoainejärjestel-
mien toimintaa tarkasti ja pitää yllä optimaalista sytytystä 
ja polttoaineensyöttöä kaikissa käyttöolosuhteissa.



Kallistuksen rajoitinjärjestelmä 

Sulakerasia
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Kestävyyttä ja luotettavuutta
Suzukin korroosionsuojaviimeistely
Korroosion estämiseksi Suzuki suojaa perämoottorit 
omalla erityisvalmisteisella Suzukin korroosionsuoja-
aineella. Suoja-aine levitetään suoraan perämoottorin 
alumiiniseoksen päälle ja se varmistaa viimeistelyai-
neen kiinnittymisen alumiinipintaan. Suoja-aineen päälle 
levitetään epoksipohjamaali, musta metalliväri ja kirkas 
akryylikuitulakka, joten moottori on tehokkaasti käsitelty 
korroosion 
varalta, ja 
perämoottorin 
merivedelle 
alttiina ole-
vat osat ovat 
suojassa.

Tehostettu imuilmajärjestelmä
Molemmissa perämoottoreissa on suurikokoinen imuil-
makanava, joka tehostaa ilman virtausta moottoriin ja 
lisää näin moottoritehoa. Ilmavirta ohjataan suurikokoisen 
äänenvaimentimen ja imusarjan läpi ja lopuksi sylinte-
reihin tehokkaan, neljä venttiiliä sylinterille sisältävän 
DOHC-sylinterikannen läpi. Tämä rakenne lisää moottoriin 
virtaavan ilman määrää, ja tuloksena on suurempi vääntö-
momentti matalilla ja keskisuurilla käyntinopeuksilla sekä 
laajempi tehoalue, joka on hyödyllinen ominaisuus missä 
tahansa perämoottorissa. Järjestelmässä on myös vede-
nerotin, joka pitää veden poissa imuilmajärjestelmästä.

Kaksi moottorin huuhteluliitäntää
Ajan oloon jäähdytysjärjestelmään kertyy suolaa, hiekkaa 
ja likaa, jotka voivat rajoittaa virtausta ja aiheuttaa vau-
rioita. Kertymien estämiseksi molemmat perämoottorit 
on varustettu kahdella makean veden huuhteluliitännällä, 
joiden avulla jäähdytysjärjestelmän huuhtelu on erittäin 
helppoa. Toinen liitännöistä sijaitsee alaosan kotelossa 
paapuurin puolella ja toinen etupaneelissa, joten huuh-
telujärjestelmä on aina vaivattomasti käytettävissä, olipa 
vene vedessä tai maissa.

Sulakerasia
Perämoottorin sähköjärjestel-
män sulakkeet ovat sulakerasi-
assa, joka sijaitsee perämoot-
torin kyljessä. Tämän rakenteen 
ansiosta perämoottorin ulkoasu 
pysyy siistinä mutta järjestelmä 
on helposti huollettavissa.

Vesijäähdytteinen jännitteensäädin 
erottimella
Molemmissa perämoottoreissa on vesijäähdytteiset jän-
nitteensäätimet, joiden kestävyys on varmistettu tehok-
kaalla jäähdytyksellä. Akkulatausjärjestelmässä on myös 
erotintoiminto, joka mahdollistaa kahden akun käytön. 
Järjestelmä jakaa sähkövirran kahteen piiriin, ja se on 
suunniteltu suojaamaan pääakkua tilanteessa, jossa 
apuakku on purkautunut.

Suunniteltu mukavuuden ehdoilla
Kallistuksen rajoitinkytkin
Molemmat perämoottorit on varustettu käyttäjän 
säädettävissä olevalla 
kallistuksen rajoitinkytkimellä, 
joka estää perämoottoria 
kallistumasta määrätyn pisteen 
yli ja ehkäisee näin moottorin 
liiallisesta kallistumisesta 
aiheutuvat vene- ja 
moottorivauriot.

Tehokkaat laturit
DF175TG/150TG-mallin laturin enimmäistuotto on 44 A 
(12 V), josta suurin osa on käytettävissä moottorin 
käydessä alhaisella 1 000 r/min käyntinopeudella.  
Tällä varmistetaan 
riittävä sähköntuotto 
monille sähkölait-
teille useimmissa 
käyttötilanteissa.

DF175TG/150TG TUOTETIEDOT

Laturin tuotto
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* Saatavana on lukemattomia erilaisia vene-moottoriyhdistelmiä. Käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen saadaksesi tukea oikean potkurin valinnassa, jolla  
suositeltu kierroslukualue saavutetaan täyskaasulla. Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi tai muut huumausaineet eivät kuulu veneilyyn. Käytä  
perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti.
Suzuki suosittelee, että käytät venettäsi turvallisesti ja meriympäristöä kunnioittaen.
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Saatavana vastakkaiseen suuntaan pyörivällä potkurilla varustettu malli, * Kuivapaino: Akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä.

MALLI DF175TG DF150TG

MOOTTORIN TYYPPI Nelitahtinen, DOHC 16-ventt.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti ohjattu polttoaineen  
jaksottainen monipistesuihkutus

RIKIPITUUS mm (in.) L: 500 (20)
X: 627 (25)

KÄYNN.JÄRJESTELMÄ Sähköinen

PAINO kg (lbs.) * L: 223 (474)
X: 228 (485)

SYLINTEREITÄ 4

ISKUTILAVUUS cm3 (cu.in.) 2 867 (174.9)

HALK. × ISKU m/m (in.) 97 × 97 (3.81 × 3.81)

SUURIN TEHO kW (hv) 129 (175) 110 (150)

TÄYSKAASUN KIERROSLUKUALUE r/min 5500-6100 5000-6000

OHJAAMINEN Kaukohallinta

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS l (U.S. / Imp. qt.) 8,0 (8,5/7,0)

SYTYTYSJÄRJ. Transistoroitu

LATURI 12V 44A

MOOTTORIN KIINNITYS Katkokiinnike

TRIMMI Sähköinen trimmi ja kippi

VÄLITYSSUHDE 2.50 : 1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R

PAKOJÄRJ. Potkurinavan läpi

VETOAKSELIN SUOJAUS Kumisuojus

POTKURIN VALINTA (nousu)
Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia
Lisävaruste
*Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä
lisätietoa potkurista.

15" - 27.5"

Valmistajat voivat muuttaa Suzukin tuotteiden ominaisuuksia, ulkomuotoa, varustusta, väriä, materiaaleja ja niin edelleen milloin tahansa erikseen ilmoittamatta 
ja ominaisuudet voivat vaihdella riippuen paikallisista olosuhteista ja kohdealueesta. Kunkin mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman ilmoitusta. Kysy
paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa muutoksista. Rungon väritys saattaa erota tässä kuvastossa esitetystä.

Yksikkö: mm (tuumaa), astetta


