suzuki
UTOMBORDSMOTORER
2014

UTFORMAD FÖR
ATT LEVERERA.
En utombordsmotor är mycket
mer än bara en motor. För
vissa innebär den frihet, action
och spänning. För andra är den
en pålitlig affärspartner, som
gör de längsta och tuffaste
dagarna lätta.
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Oavsett om båtliv är din hobby eller ditt
yrke ger Suzukis motorer kraft, prestanda,
bränsleeffektivitet och pålitlighet som
uppfyller alla dina krav. Suzukis alla
utombordare från våra bärbara och sportiga
lättviktare ända till våra V6-flaggskepp
är designade, utvecklade och byggda av
människor som delar din passion för livet på
vattnet – för att hjälpa dig göra det bästa av
varje ögonblick.

STARK V6-PRESTANDA

DF300AP / DF250AP / DF250 / DF225 / DF200
Våra mest kraftfulla motorer
är konstruerade för maximal
prestanda, effektivitet och
glädje. Helt enkelt de bästa V6utombordare som finns.
DF300AP

DF250AP

Vinnare av
2012 års NMMA
Innovation Award

DF250

FRAMFÖR DIG - ÖPPNA VATTEN.
BAKOM DIG - ALLA ANDRA.
Våra V6-utombordare har
alltid satt ribban för
kraft och prestanda – och
vår nya teknologi har igen
höjt ribban.

Beprövad teknologi

Våra V6-utombordare med 24-ventiler är fullpackade
med teknik, inklusive dubbla överliggande kamaxlar
(DOHC) och elektronisk bränsleinsprutning. DF300AP,
DF250AP och DF250 har variabel ventiltid (VVT) för
större moment i låg- och mellanvarv, medan DF250
och DF225 använder ett flerstegsinduktionssystem
för att uppnå maximal topprestanda. De är ändå alla
förvånansvärt kompakta tack vare sina 55-graders
V-block-design och förskjutna vevaxlar.

Suzuki selektiv rotation

Denna innovativa teknologi, en världsnyhet som
introducerades på DF300AP och nya DF250AP, gör att
samma motor kan köras antingen normalt (medurs)
eller i omvänd riktning (motsols), helt enkelt genom
att använda en valfri kontakt och byta propeller
för respektive riktning, vilket gör motorn ännu mer
mångsidig.

DF225

DF200

Vinnare av
2003 års NMMA
Innovation Award

Suzuki Precision Control

DF300AP och DF250AP drar båda nytta även av vårt
elektroniska drive-by-wire-kontrollsystem, som ger
mjuk, exakt reglering med direkt, bestämd växling.
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HÖG PRESTANDA
DF175TG / DF175 / DF150TG / DF150
DF140A / DF115A / DF100A

Oavsett om du kör båt
på fritiden eller för att
försörja dig ger vår bigblock-serie den kraft och
prestanda du kräver.

Maximerad bränsleekonomi och prestanda

Tack vare vårt avancerade Lean Burn Fuel Control
System erbjuder alla dessa utombordare utmärkt
bränsleeffektivitet, utan att offra prestanda. Bara ett
exempel på Suzukis utveckling i aktion.

Stor slagvolym, låg vikt

DF175(TG) och DF150(TG) visar våra ingenjörers
förmåga att leverera högkapacitetseffekt från en
kompakt design. Där motorernas slagvolym på
2867cm3 ger äkta big-block-acceleration och
prestanda, förblir de förvånansvärt kompakta och lätta.

DF175TG

DF150TG

DF175

DF150

DF140A

DF115A

Enastående
byggkvalitet,
teknologi,
tillförlitlighet
och prestanda –
allt detta förenas
i våra raka fyror.
Så det är fritt
fram för dig.
DF100A

Förvandlar kraft till fart

Kombinationen av en stor propeller och låg utväxling
ger våra raka 4-cylindriga motorer rikligt med
vridmoment, kraftig acceleration och hög toppfart.

Innovativ teknologi

Modellerna DF140A, DF115A och DF100A har ett
återkopplingssystem med O2-sensor som ger renare
och jämnare utsläpp. Dessutom drar DF140A och
DF115A nytta av en knacksensor som känner av och
reglerar onormal förbränning, vilket gör att motorn kan
köras jämnare och effektivare. De nya DF175TG och
DF150TG kan nu riggas med Suzuki Precision Control,
vårt drive-by-wire-gasreglage- och växelsystem.
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SPORTIGA LÄTTVIKTARE
Denna mångsidiga serie
är kraftfull, pålitlig och
otroligt lätt att leva med,
vilket tillfredsställer kraven
från såväl fritidsbåtfolk som
professionella användare.

Packade med innovativ
teknik, såsom vår
banbrytande Lean Burn
Control-teknologi, är
våra sportiga lättviktare
små i storlek, men har
hög prestanda.

Suzuki Lean Burn Control-teknologi

Suzukis ingenjörer har utvecklat teknologin
Lean Burn Fuel Control System för motorerna
i mellanklassen. Systemet reglerar luft-/
bränsleblandningen enligt driftförhållandena. Systemet
förbättrar bränsleeffektiviteten avsevärt inom hela
arbetsområdet, ända från låga hastigheter rejält upp
i marschfart.

DF90A / DF80A / DF70A
DF60A / DF60AV / DF50A / DF50AV / DF40A
DF60AV

DF50AV

DF90A

DF80A

DF70A

DF60A

DF50A

DF40A

Självjusterande kamaxelkedja

På alla modeller i denna serie löper kamaxelkedjan
i ett oljebad, vilket betyder att den aldrig behöver
smörjas, och den är utrustad med en automatisk
hydraulisk spännare, som hela tiden håller den vid rätt
spänning. Enkelt, effektivt och underhållsfritt.

High Energy Rotation

Nya DF60AV och DF50AV drar båda nytta av High
Energy Rotation, möjliggjord av en nydesignad lägre
enhet med en utväxling på 2,42:1, som gör att de
nya modellerna kan ha en större 14-tums (35,6 cm)
propeller – perfekt för att driva stora och tunga båtar.

Vinnare av
2011 års NMMA
Innovation Award

Vinnare av
2011 års NMMA
Innovation Award
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BÄRBART SKOJ

DF25 / DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A
DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5
DF25

DF20A

DF15A

• Vissa modeller
nu med power tilt

• Vissa modeller
nu med power tilt

DF9.9B

Världsledande teknologi som är lätt
att hantera och lätt att använda. Bevis
på att Suzukis ingenjörer alltid tänker
stort oavsett hur liten motorn är.
Våra bärbara utombordare
är lätta, kompakta och
kraftfulla och är alltid
redo för action.
Nya generationens insprutningssystem (DF20A/DF15A/
DF9.9B)
Helt nya DF9.9B, DF15A och DF20A är de första
utombordarna i världen på 7,3 kW (9,9 hk), 11,0
kW (15 hk) och 14,7 kW (20 hk) som har batterilös
bränsleinsprutning. Smart utveckling innebär att
DF15A och DF20A också är de lättaste
fyrtaktsmotorerna i sin klass.

Insprutningssystemet ger snabb, enkel start och, tack
vare vår Lean Burn Control-teknologi, en enastående
bränsleekonomi och minskade utsläpp inom hela
arbetsområdet. Modellerna DF9.9BT, DF15AT och
DF20AT finns nu med power-tilt för enkel lyftning.

Suzukis funktionsrorkult (DF9.9A/DF8A)

Våra ingenjörer skapade Suzukis funktionsrorkult
för att göra användningen av våra motorer enkel
och intuitiv. Du har tillgång till växel, gasreglage och
reglagets motstånd utan att behöva ta handen från
handtaget.

Bränsleekonomi

Suzukis fyrtaktare är med rätta kända för sin
bränsleeffektivitet och teknologi som gör att du kör längre
för mindre.

DF8A

DF9.9A

• Vissa modeller
nu med power tilt

Lättviktare

Med bara 13 kg är DF2.5 den minsta och lättaste
fyrtaktare vi någonsin har byggt. Den encylindriga 1,8
kW (2,5 hk) 4-taktsmotorn med toppventiler levererar
massor av kraft för småbåtar och gummibåtar.

DF6

DF4

DF5

Fullpackad med utrustning

En encylindrig, 4-taktsmotor med toppventiler och
en slagvolym på 138 cm3 driver våra DF6-, DF5- och
DF4-modeller. Låg vikt och generöst vridmoment i
mellanregistret ger förträfflig acceleration. Digital
transistoriserad tändning (CDI) ger perfekt tändningstiming.
Rorkulten är konstruerad för en bekväm körställning
med F-N-R-växling, 180° styrning, och en inbyggd
varvatalsbegränsare säkerställer en enkel styrning. Med en
1,5-liters integrerad bränsletank och ett stort bärhandtag är
dessa motorer alltid redo när du behöver dem.
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DF2.5

SUZUKI TEKNOLOGI
FINNS ALLDELES BAKOM DIG

MOTORKONTROLL
Suzuki Precision Control

Den strömlinjeformade växellådan sänker
vattenmotståndet och bidrar till snabbare
acceleration, mer fart och bättre bränsleekonomi
hos motorerna DF300AP, DF250AP, DF90A, DF80A och
DF70A.

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Vi var den första tillverkaren som använde multipoint sekventiell elektronisk bränsleinsprutning i
fyrtaktsutombordare. I dag finns egenskapen på alla
våra modeller från DF9.9B till DF300AP (frånsett DF25).

Engine Control Module (ECM)
Motorstyrningsmodulen ECM räknar ut exakt hur
mycket bränsle som ska sprutas in i cylindrarna
utifrån realtidsdata från ett nätverk av sensorer. Detta
ger bättre bränsleeffektivitet, mindre avgasutsläpp,
bättre start, jämn acceleration och mjukare drift.

Förskjuten vevaxel

En annan av Suzukis innovationer är den förskjutna
vevaxeln, som gör det möjligt för oss att bygga mindre
motorer genom att flytta motorns tyngdpunkt framåt
och samtidigt förbättra viktfördelning, uteffekt och
balans samt minska vibrationerna. (Från DF300AP till
DF70A)

Långa avstämda insugningsrör

Alla motorer från DF300AP till DF40A har långa
insugsrör som är specialanpassade för att ge ett
jämnt och effektivt luftflöde till motorn och samtidigt
ge ökad kraft och prestanda.

Suzuki Modular Instrument System (SMIS)

ökar vridmomentet i lågvarv. Vid högre varvtal öppnas
ventilen på det kortare, direkta insugsröret, vilket
direkt ger en högre uteffekt.

Batterilös elektronisk bränsleinsprutning

Suzukis ingenjörer har utvecklat ett helt nytt
bränsleinsprutningssystem för DF20A, DF15A och
DF9.9B. Den inbyggda högtrycksbränslepumpen,
spjällhuset, bränslekylaren, ångseparatorn och
bränsleinjektorn är baserade på komponenter i våra
större bränsleinsprutningsmotorer, men nedskalade
för att minska vikten.

SMIS övervakar motorfunktionerna
genom att hämta realtidsavläsningar
från elektroniska sonder och sitt unika
motorgränssnitt. Systemet är enkelt att
montera och installera och kan användas
med alla våra modeller med elektronisk
bränsleinsprutning.

Systemet kan konfigureras för enkel,
dubbel eller trippelstyrning och tillåter
även dubbla förarplatser. I kombination
med vårt Lean Burn Control-system bidrar
det till bättre bränslekonomi över ett
brett arbetsområde.

När mätaren ansluts till SMISsystemet, kan både 2"och 4" mätare
användas som hastighetsmätare,
varvräknare och GPS på en högkontrast
punktmatrisdisplay: 4"-versionen visar
också motorfunktionsdata.

Suzuki Troll Mode System

Detta lättanvända system är ett tillval på
ett antal motorer och låter dig justera
motorns varvtal i steg om 50 rpm, vilket
ger mycket fin kontroll vid låga varvtal.
Systemet har en egen varvräknare och
manöverbrytare och fungerar parallellt
med våra SMIS digitala och nya analoga
mätare med "dubbel skala".

Suzukis flerstegs induktionssystem förbättrar motorns
prestanda på DF250, DF225, DF175TG, DF150TG, DF175
och DF150. Varje cylinder är utrustad med både korta
och långa insugningsrör. Vid lägre varvtal tillför de
långa rören rätt mängd färskluft till kammaren och

Våra nya "High Energy Rotation"-modeller (DF60AV
och DF50AV) har en lägre enhet med en utväxling
på 2,42:1, som gör att de kan ha en större 14-tums
(35,6 cm) propeller.

4" SMIS flerfunktionsmätare

SMIS flerfunktionsmätare

2” tums SMIS flerfunktionsmätare

Suzuki flerfunktionsmätare

Med sin 4,3" LCD-färgskärm låter mätaren
dig övervaka upp till två motorer på en
skärm, som visar viktig information om
temperatur, oljetryck och batterispänning.

DF300AP
Suzuki flerfunktionsmätare

High Energy Rotation

Flerstegs induktion

Suzuki selektiv rotation
Denna banbrytande teknologi innebär att en
utombordare kan användas i antingen normala
eller motroterande lägen. Denna nya modell, som
introducerades på nya DF300AP och DF250AP, kan
användas i normal medurs rotation med framåtväxeln,
eller genom att ändra växelläget och lägga till en
motroterande propeller kan samma utombordare
användas i motsatt rotationsriktning (moturs). Denna
världsnyhet gör att DF300AP och DF250AP nu är ännu
mer mångsidiga.

BränsleEKONOMI
Bränsleekonomin är viktig vare sig du kör båt för nöjes skull eller i yrket. Vår Lean Burn Fuel Control-teknologi förutspår bränslebehovet enligt
driftförhållandena och förser motorn med en optimal bränsle-/luftblandning. Systemet är utvecklat för att spara bränsle både vid låga hastigheter
och upp i marschfart.

Jämförelse av bränsleekonomi per liter
(Nya DF300AP mot ursprungliga DF300)

Spjällhus

Vårt avancerade drive-by-wire-system
eliminerar friktion och motstånd som
finns när man använder mekaniska
styrkablar. Detta ger smidig, exakt kontroll
med skarp, omedelbar växling, speciellt
vid låga varvtal och vid manövrering.

KRAFT OCH MOTOREFFEKTIVITET
Hydrodynamiskt växelhus

Växelväljare

Jämförelse av bränsleekonomi per liter
(Nya DF140A mot ursprungliga DF140)
Bra

km/l

Bra

km/l

14 %

14 %

KVALITET

STANDARDER

Suzuki rostskyddsfärg

Vare sig vattnet är salt eller sött är det hårt mot motorerna, så vi skyddar din
motor med vår egen, innovativa rostskyddsfärg. En epoxigrundfärg appliceras
direkt på aluminium för att ge maximal bindning, den följs av svart metallfärg och
sist kommer en transparent akryllack.

Trolling
nya

Cruising

Hög fart
ursprungliga

rpm

Trolling

Cruising

nya DF140A

Hög fart

rpm

ursprungliga DF140

*Värdena i diagrammen baseras på våra egna tester som genomförts under konstanta förhållanden. Resultatet varierar beroende på driftförhållandena (båtens design, storlek, vikt, väder etc.)

Ytbehandling med genomskinligt akryllack
Svart akryllack Metallack
Epoxigrundfärg
Suzuki rostskyddsfärg
Suzuki aluminiumlegering

Suzukis avancerade fyrtaktsteknik
ger renare och effektivare
utombordare som uppfyller EURO 1
utsläppsstandarderna (EU-direktiv
2003/44/EG) – EU:s utsläppsnormer
(avgaser och bullernivåer) som
fastställts av Europaparlamentet och
rådet, och de har fått trestjärniga
betyg från California Air Resources
Board (CARB).

PRISER
Våra utombordare har fått flera utmärkelser för
innovation. Denna framgång är en hyllning till vår
omfattande erfarenhet av att utveckla teknik (till
motorcyklar, fyrhjulingar och bilar samt utombordare)
och exakt förståelse för våra kunders behov.
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Specifikationer

NY

NY
DF250*3/
225*3/200*3

DF300AP*2
/250AP*2

Modell

DF175TG*3/
150TG*3

DF175*3/
150*3

DF115A*3/
100A

DF140A*

3

DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

Rekommenderad rigglängd
Höjd mm

X: 635
XX: 762

L: 508*4
X : 635
XX : 762

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

L : 508
X : 635

Startsystem

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

X: 274,0
XX: 279,0

L: 257,0*
X: 263,0
XX: 268,0

L: 155,0
X: 158,0

L: 161,0
X: 164,0

Vikt kg *1

4

L: 223,0
X: 228,0

L: 215,0
X: 220,0

DOHC 24 ventiler

MOTORTYP

slagvolym cm

3

Borrning x slag m/m

maximal effekt kW

fullgasvarvtal rpm

styrning

L: 182,0
X: 187,0

V6 (55 grader)

DF60AQH/
40AQH

DF25R

DF25

L : 508

L : 508
X : 635*5

L : 508
X : 635*5

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

X : 635*5

Elektrisk
S: 102,0
L: 104,0
X: 107,0*5

L: 108,0
X: 111,0*5

DOHC 16 ventiler

V6 (55 grader)

4

L: 114,0
X: 117,0 * 5

4

L: 106,0
X: 109,0*5

X: 123,0*5

Elektrisk

Manuell

S: 70,0
L: 73,0

S: 73,0
L: 76,0

S: 69,0
L: 72,0

3

3

NY

NY

DF20AT/9.9BT

DF20ATH/
15ATH

DF20AR/
15AR/9.9BR

L : 508

S : 381
L : 508

S : 381*6
L : 508

S : 381
L : 508

Elektrisk/manuell
S: 52,5*6
L: 54,5

S: 47,0
L: 48,0

L: 55,5

DF9.9B

DF9.9AR
/8AR

DF9.9A
/8A

DF6/5/4

DF2.5

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

S : 381*7
L : 508

S : 381
L : 508

S : 381
L : 508

S : 381

Manuell

Manuell

Elektrisk

Manuell

Manuell

Manuell

S: 44,0
L: 45,0

S: 44,0
L: 45,0

S: 41,0*7
L: 43,5

S: 39,5
L: 42,0

S: 25,0
L: 26,0

S: 13,5

DF20A/15A

S: 48,0
L: 49,0

OHV

OHC

OHC

OHV

Förgasare

Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Förgasare

Förgasare

V2 (70 grader)

2

2

1

1

3614

2867

2044

1502

941

941

538

327

208

138

68

85 x 85

97 x 97

86 x 88

75 x 85

72,5 x 76

72,5 x 76

71 x 68

60.4 x 57

51 x 51

62 x 46

48 x 38

DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

DF200: 147,0
DF225: 165,0
DF250: 184,0

DF150: 110,0
DF175: 129,0

DF100A: 73,6
DF115A: 84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A: 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

18,4

DF9.9B: 7,3
DF15A: 11,0
DF20A: 14,7

DF8A: 5,9
DF9.9A: 7,3

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

1,8

DF250AP:
5500–6100
DF300AP:
5700–6300

DF200: 5000–6000
DF225: 5000–6000
DF250: 5500–6100

DF150: 5000–6000
DF175: 5500–6100

DF100A: 5000–6000
DF115A: 5000–6000
DF140A: 5600–6200

DF70A: 5000–6000
DF80A: 5000–6000
DF90A: 5300–6300

DF40A: 5000–6000
DF50A: 5300–6300
DF60A: 5300–6300

4700–5300

DF9.9B: 4700–5700
DF15A: 5000–6000
DF20A: 5300–6300

DF8A: 4700–5700
DF9.9A: 5200–6200

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Rorkult

-

-

-

-

-

8,0

8,0

8,0

5,5

4,0

DF40A: 5000–6000
DF50A: 5300–6300
DF60A: 5300–6300
Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

12V 54A

12V 54A

12V 44A

12V 40A

Rorkult

Rorkult

-

Rorkult

12V 19A

12V 19A

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

Manuell

Rorkult

Rorkult

Rorkult

2,08:1

2,29:1

2,50:1

2,59:1

15”–27,5”

15”–27,5”

2,59:1

2,27:1

2,42:1

NY
300AP

250AP

NY
250

225

200

175TG

Manuell
0,3

Digital CDI

Digital CDI

Digital CDI

Digital CDI

Digital CDI

12V 6A (op.)

-

12V 6A

12V 12A

12V 6A

Manuell Trim
och gas
Tilt med
gastryck

Manuell Trim och tilt

2,27:1

2,09:1

2,42:1

Power Tilt

12V 10A

12V 6A

Bussning

Manuell Trim och tilt
2,08:1

2,08:1

1,92:1

2,15:1

15”–25”

F-N

13”–25”

9”–17”

9”–17”

Utsläpp ovanför propellern

9”–15”

7”–12”

7”–11”

6”–7”

5,3/8”

*1: Torrvikt: Inklusive batteri, ej inkluderande propeller och motorolja, *2: finns med Suzuki Selective Rotation, *3: modell med Counter Rotation finns, *4: endast DF200, *5: endast DF60A, *6: endast DF20AT, *7: endast DF9.9AR

150TG

150

140a/115A
/100A

90A/80A
/70A

90ATH/
70ATH

60A

60ATH

NY

NY

60AV/
50AV

60AVTH/
50AVTH

60AQH/40AQH

50A/40A

50ATH/40ATH

25R

25

NY

NY

20AT/9.9BT

20ATH/15ATH

VARIABLA INSUGNINGSRÖR
FLERSTEGS INDUKTIONSSYSTEM
TVÅSTEGS UTVÄXLING
FÖRSKJUTEN VEVAXEL
DIREKT TÄNDNING
SUZUKI LEAN BURN CONTROL
SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM
VARVTALSBEGRÄNSARE
VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK
KAMAXELKEDJA
FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM
SUZUKI PRECISION CONTROL SYSTEM
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
GRUNDVATTENSMYG
HIGH ENERGY ROTATION
TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM
DUBBLA VATTENINTAG
SUZUKI ANTI-CORROSION
ROSTSKYDDSSYSTEM
SUZUKI SELEKTIV ROTATION

= Standardutrustning

Manuell

Utsläpp genom propellern

NY
175

Elektrisk

F-N-R

*Alla propellrar är av 3-bladstyp * fråga gärna din lokala återförsäljare om mer information om propellern.

UTRUSTNING

Rorkult

0,7

Utsläpp genom propellern
15”–27,5”

Rorkult
Manuell

F-N-R

avgasutsläpp

Rorkult

Gummiupphängning

Power Trim och tilt

växelläge

Fjärrstyrd

0,8

Gummiupphängning

trimmetod

5250–5750

1,0

12V 15A

-

DF4: 4000–5000
DF5: 4500–5500
DF6: 4750–5750

1,5

2,7
Fullt transistoriserad

12V 27A

Fjärrstyrd

Elektrisk

2,7

Fullt transistoriserad

upphängning

MODELL

L: 120,0

Elektrisk

DOHC 12 ventiler

4

tändsystem

VAL AV PROPELLER (stigning)*

L : 508
X : 635*5

NY
DF60AVTH/
50AVTH

4028

oljetrågsvolym liter

utväxling

S : 381
L : 508
X : 635*5

NY
DF60AV/
50AV

98 x 89

choke

generator

DF60ATH/
50ATH/40ATH

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Bränslesystem
antal cylindrar

L: 179,0
X: 184,0

DF60A/
50A/40A

= Tillvalsutrustning
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20AR/15AR/9.9BR

DF90A/15A/9.9B

9.9AR/8AR

9.9A/8A

6/5/4

2.5

SUZUMAR

DS-230

Luftdurk

Suzumar DS-230 och DS-265 med uppblåsbarköl och durkhar plats för två
respective trepersoner. Dessa båtar är robusta, stiliga och lättatender båtarsom
enkelt kan förvaras eller transporteras i den smarta väska som medföljer. När
man kombinerar båtarna med en Suzuki utombordare blir nöjsamheten fulländad.

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

Aluminiumdurk

Suzumar DS-320AL, DS-360AL och DS-390AL -modellerna med aluminiumdurk
tillsammans med den uppblåsbara kölenger en imponerande stabilitet, kontroll
och prestanda.

RIB

Suzumar DS-310RIB och DS-350 RIB modellerna har dubbelgjutet skrov vilket
innebär att båtarna har en plan durk. Dessa båtar är lättskötta och snabba. DS350RIB är förberedd för montage av jockeysäte.
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2,30 m
1,35 m
28 kg
2,5 - 5 hk
2 pers
385 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

DS-265
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

DS-390 AL
2,70 m
1,53 m
31,2 kg
2,5 - 8 hk
3 pers
550 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

DS-320 AL
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

DS-310 RIB
3,18 m
1,54 m
51,7 kg
4 - 15 hk
4 pers
620 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
CE-klass:

DS-360 AL
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:
Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

3,79 m
1,73 m
68,6 kg
8 - 25 hk
6 pers
780 kg
Aluminiumdurk
2 år
Ja
D

3,09 m
1,52 m
48 kg
4 - 15 hk
3 pers
600 kg
Glasfiber
2 år
D

DS-350 RIB JOCKEY
3,56 m
1,73 m
66,9 kg
6 - 20 hk
5 pers
700 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor
Max lastkapacitet:
Rigglängd:
Durktyp:
Garanti:
Jockeysäte:
Åror:
CE-klass:
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3,48 m
1,76 m
74 kg
6 - 20 hk
4 pers / 600 kg
Kort
Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

I SPETSEN FÖR
UTOMBORDARTEKNOLOGI
SEDAN 1965

D55 (1965)

Vi skapade vår första utombordare år 1965 och
kommer att fira 50-årsdagen av D55 år 2015.
Sedan dess har vi kommit en lång väg och vårt
nuvarande sortiment av fyrtaktsutombordare är
oöverträffat på marknaden. Våra ingenjörer har
en passion för båtliv och tillbringar all sin tid
med att finslipa våra bränslesnåla och tekniskt
avancerade fyrtaktsutombordare, så att våra
produkter maximerar din tid på vattnet. Från
den lätta och bärbara DF2.5 till den prisbelönta
kraften i V6 DF300AP, har vi en utombordare
som passar just din livsstil.

VI ÄR SUZUKI
Vår historia började år 1909 när Michio Suzuki grundade
vävstolsfabriken Suzuki Loom Works. Han var hängiven innovativ
ingenjörskonst och fokuserade på att skapa produkter som
öppnade vägen för nya livsstilar. Över 100 år senare fortsätter
vi att hedra grundarens hängivenhet för innovativ utveckling.
Hans filosofi lever vidare i vår slogan "Way of Life!" och vårt
engagemang för att ge kunderna värdepackade produkter som
ger dig stort nöje och tillfredsställelse samtidigt som de uppfyller
dina dagliga behov.

Suzuki International Europe GmbH, filial i Finland
Juva industrigatan 23 B, 02920 Esbo
Telefon: 010 321 2000
Fax: 010 321 2019
e-post: suzuki@suzukifinland.com
Läs din bruksanvisning noga. Kom ihåg att båtliv och alkohol eller andra droger inte hör
ihop. Använd alltid flytväst när du är på sjön. Använd alltid din utombordare på ett säkert och
ansvarsfullt sätt.
Suzuki uppmuntrar dig att köra din båt på ett säkert sätt och med respekt för den marina miljön.
Specifikationer, utseende, utrustning, färger, material och andra ”SUZUKI”-produkter som visas
i denna katalog kan ändras av tillverkarna när som helst utan föregående meddelande och kan
variera beroende på lokala förhållanden eller krav. Vissa modeller är inte tillgängliga överallt.
Försäljning av en modell kan upphöra utan varsel. Kontakta din lokala återförsäljare för detaljer
om sådana ändringar. Faktisk färgåtergivning kan avvika från färgerna i denna broschyr.

DIN AUKTORISERADE SUZUKI-ÅTERFÖRSÄLJARE

www.suzuki.fi
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