
suzuki  
uTOMBORDs-
MOTORER 
2015



2 3

VälkOMMEn 
Till suzuki 
uTOMBORDaREs 
50-åRsjuBilEuM
Vi har legat i spetsen för utombordarteknologin ända 
sedan vi 1955 konstruerade vår första utombords-
motor D55 och under 2015 kommer vi att fira vårt 
50-årsjubileum. 

Motorerna som används i våra utombordare har alltid 
designats exklusivt för marin användning och vi har 
kontinuerligt fört ut nya teknologier på marknaden. 

Vi har lett vägen med innovationer som down thrust 
propellersystemet 1965, utveckling av det allra 
första rostfria vattenpumphuset 1973, lansering av 
utombordare med oljeinsprutning 1980, uppfinning 
av keramiska fiberförstärkta metallkolvar 1990, intro-
duceringen av världens första 220,7 kW (300 hk) V6 
fyrtaktsutombordare 2006 och, i en annan värld först, 
lanseringen av ett nyckellöst tändsystem på DF200AP. 

Sedan dess har vi kommit en lång väg och vårt nuva-
rande sortiment av fyrtaktsutombordare är oöverträffat 
på marknaden. Våra ingenjörer har en passion för 
båtliv och tillbringar all sin tid med att finslipa våra 
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.

1960-talet – D55 1970-talet – DT25 1980-talet – DT200 EXanTÉ 1990-talet – DF70

1965
Vår första 
utombordare, D55, 
lanseras.

1980
Vi uppfann oljeinsprutning för 
utombordare, och introducerade 
oljeinsprutningsserierna DT85OI, 
DT115OI och DT140OI.

1987
DT200 Exanté vinner första “Most 
Innovative Products”-priset från 
National Marine Manufacture’s 
association (NMMA).

1994
Introduktion av DF9,9 
och DF15, våra första 
fyrtaktsutombordare.

2003
DF200/225/250, den första Suzuki 
fyrtakts V6 utombordaren lanseras.
DF250 vinner “IMTEC Innovation 
Award”.

2008
Debut för den nya generationens 
fyrtaktare DF70A/80A/90A. DF90A är 
den lättaste, mest kompakta utombor-
daren i 66,2kW (90 hk) fyrtaktsklassen 
och är den första utombordaren som 
använder Suzuki Lean Burn-teknologi.

2011
Nya DF300AP är världens första 
utombordare med selektiv rotation. 
DF300AP vinner “2012 NMMA Award 
for Innovation”.

2015
Lansering av nya DF200A/
AP med den världsledande 
nyckellösa tändningsteknologin

1998
Introduceringen av DF40 and DF50, våra första 
fyrtaktsutombordare med DOHC 4 ventiler 
för varje cylinder. DF40 och DF50 vinner 
“Innovation Award” på International Marine 
Trades Exposition and Convention (IMTEC), och 
det gör Suzuki till den första tillverkaren som 
tar emot detta pris två år i rad.

1966
Export av Suzuki 
utombordare börjar.

1985
DT150 och DT200, våra 
första V6-modeller 
lanseras.

1990
DT225 läggs till V6-serien 
och det nya elektroniska 
bränsleinsprutningssystemet 
introduceras.

2000
Marknadsföring av DF90 och DF115. 
Dessa modeller är de första som använda 
en förskjuten drivaxel, vilket gör dem till 
de mest kompakta utombordarna i sin 
klass.

2006
DF300 är branschens första 220,7kW 
(300 hk) V6 fyrtaktsutombordare, och 
den första utombordaren som använder 
en elektronisk fjärrkontroll. DF300 är 
vinnaren av IBEX 2006 Innovation Award 
från The National Marine Manufacture’s 
Association (NMMA).

2010
Nya DF40A/50A vinner “2011 
NMMA Award for Innovation”.

2012
Introduktion av nya generationens DF15A/20A, 
världens första utombordare som har batteri-
lös bränsleinsprutning i 11,0kW (15 hk)/14,7kW 
(20 hk)-klassen. Suzuki kände sig hedrade när 
vi valdes ut som ensam leverantör av utom-
bordsmotorer till seglingstävlingarna vid OS 
och Paralympiska spelen i London 2012.

1997
Introduktion av DF60 and DF70, våra första 
fyrtaktsutombordare med elektroniskt 
bränsleinsprutningssystem. DF60 och DF70 vinner 
“Innovation Award” från International Marine 
Trades Exposition and Convention (IMTEC).

2000-talet - DF300 2010-talet – DF200aP
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DF200AP

DF200A

FEnOMEnal PREsTanDa OCH 
En MänGD HÖGsPECiFiCERaDE 
FunkTiOnER innEBäR aTT nYa 
DF200a lEVERERaR VERkliGa 
kunDFÖRDElaR.
Marknadsledande effekt/viktförhållande
Med DF200A L-axeln, som bara väger 226 kg, kan 
båtägarna välja en lättare, rak fyrcylindrig motor 
utan att för den skull offra kraft eller prestanda. 
För båtägare som överväger att köpa en ny båt och 
motor, eller överväger motorbyte från tyngre V6-
fyrtaktsutombordare (eller även äldre tvåtaktare) ger 
nya DF200A en attraktiv valmöjlighet när det gäller 
storlek, vikt och bränsleekonomi, för att inte nämna 
inköpskostnad.

nYa DF200a lEVERERaR DEn slaGs 
iMPOnERanDE PREsTanDa sOM Du 
BaRa skullE FÖRVänTa DiG aV En 
V6-MOTOR – MEn FRån BaRa FYRa 

CYlinDRaR, VilkET innEBäR aTT DEn 
äR MYCkET läTTaRE.

nYHETER FÖR 2015
DF200aP / DF200a

Extra funktioner på DF200aP
DF200AP är den första 147kW (200 hk) utombordaren 
på marknaden som finns tillgänglig med Suzuki 
Precision Control drive-by-wire-kontrollsystem och 
Suzuki Selective Rotation. Med Suzuki Selective 
Rotation kan en återförsäljare konfigurera motorn till 
antingen vanlig rotation eller motrotation, tack vare 
en specialutformad växlingsenhet i den lägre enheten 
och motorns elektroniska växelkontroller.

imponerande siffror
• 2,867 cm3 “Big Block” slagvolym
• 226 kg är 13 % lättare än föregångaren
• Genom att öka kompressionen av bränsle/luftbland-
ningen från 9,7:1 till ett förhållande på 10,2:1 har 
kraftuteffekten automatiskt ökats.

• Genom att utnyttja Lean Burn Control-teknik leve-
rerar DF200A anmärkningsvärd förbättring i bränsle-
ekonomi jämfört med sin föregångare.

NY

NY



DF250

DF225

DF200
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DF300AP
DF250AP

FRaMFÖR DiG, ÖPPET 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 

VåRa MEsT kRaFTFulla MOTORER 
äR kOnsTRuERaDE FÖR MaXiMal 

PREsTanDa.

V6-PREsTanDa
DF300aP / DF250aP / DF250 / DF225 / DF200

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 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.

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.

Vinnare av 
2012 års NMMA 

Innovation Award

Ta reda på mer genom att 
titta på våra filmer

Vinnare av 
2003 års NMMA 

Innovation Award

http://youtu.be/vd2k_85ykZk


DF175TG 
DF150TG

DF175
DF150

DF140A
DF115A
DF100A
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OaVsETT OM Du kÖR BåT 
På FRiTiDEn EllER FÖR aTT 
FÖRsÖRja DiG GER VåR BiG-
BlOCk-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 och DF150 visar våra ingenjörers förmåga 
att leverera högkapacitetseffekt från en kompakt 
design. Där motorernas slagvolym på 2867cm3 ger 

EnasTåEnDE BYGGkValiTET, 
TEknOlOGi, TillFÖRliTliGHET OCH 

PREsTanDa – allT DETTa FÖREnas i 
VåRa Raka FYROR.

HÖG PREsTanDa
DF175TG / DF175 / DF150TG / DF150 / DF140a / DF115a / DF100a

äkta big-block-acceleration och prestanda, förblir de 
förvånansvärt kompakta och lätta.

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.



DF90A
 DF80A
DF70A

                     Important note: Always wear a lifejacket when boating and a kill cord when operating an outboard.
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DF60A
 DF50A
DF40A

DF60AV 
DF50AV

PaCkaDE MED innOVaTiV 
TEknik, såsOM VåR 
BanBRYTanDE lEan BuRn 
COnTOl-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 mellanklas-
sen. Systemet reglerar luft-/bränsleblandningen 
enligt driftförhållandena. Systemet förbättrar bränsle-
effektiviteten avsevärt inom hela arbetsområdet, 
ända från låga hastigheter rejält upp i marschfart.

sPORTiGa läTTVikTaRE
DF90a / DF80a / DF70a / DF60a / DF60aV / DF50a / DF50aV / 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 35,6 cm propeller – 
perfekt för att driva stora och tunga båtar.

DEnna MånGsiDiGa sERiE äR 
kRaFTFull, PåliTliG OCH OTROliGT läTT 
aTT lEVa MED, VilkET TillFREDssTällER 

kRaVEn FRån såVäl FRiTiDsBåTFOlk 
sOM PROFEssiOnElla anVänDaRE.

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

Ta reda på mer genom att 
titta på våra filmer

http://youtu.be/AdkO_N5mjTs
http://youtu.be/keBSMBlgEU8


DF30A
DF25A

DF6
DF5
DF4

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF2.5
DF2.5 

DF9.9A
DF8A
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VåRa BäRBaRa uTOMBORDaRE 
äR läTTa, kOMPakTa OCH 
kRaFTFulla OCH äR allTiD 
REDO FÖR aCTiOn. 
Batterilöst bränsleinsprutningssystem
Nya DF30A och DF25A samt de befintliga modellerna 
DF20A, DF15A och DF9.9B är utombordare utrustade 
med batterilös bränsleinsprutning. Insprutningssys-
temet ger snabb, enkel start och, tack vare vår Lean 
Burn Control-teknologi, en enastående bränsleeko-
nomi och minskade utsläpp inom hela arbetsområdet.

Fullpackad med utrustning
En encylindrig fyrtaktsmotor med toppventiler och 
en slagvolym på 138 cm3 driver våra DF6-, DF5- och 

VäRlDslEDanDE TEknOlOGi sOM 
äR läTT aTT HanTERa OCH läTT aTT 

anVänDa. BEVis På aTT suzukis 
inGEnjÖRER allTiD TänkER sTORT 

OaVsETT HuR liTEn MOTORn äR.

BäRBaRT nÖjE
DF30a / DF25a / DF20a / DF15a / DF9.9B / DF9.9a 
DF8a / DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5

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 varvtalsbegränsare säkerställer en 
enkel styrning. Med en 1,5-liters integrerad bränsletank 
och ett stort bärhandtag är dessa motorer alltid redo 
när du behöver dem.

lättviktare
Med bara 13,5kg är DF2.5 den minsta och lättaste 
fyrtaktare vi någonsin har byggt. Den encylindriga 
1,8kW (2,5 hk) OHV-motorn förser småbåtar och 
gummibåtar med massor av kraft och nu kan vi lägga 
till en modell med lång axel till sortimentet för att ge 
båtägarna ännu mer att välja mellan.

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

NY

MY

LONG SHAFT

http://youtu.be/jRmXSGkCMd4
http://youtu.be/R3Ml3OFD8As
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suzukis TEknik 
sTåR BakOM DiG
FunkTiOnER OCH FÖRDElaR: kRaFT OCH MOTOREFFEkTiViTET
HYDRODYnaMiskT VäXElHus
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 multi-point sekventiell 
elektronisk bränsleinsprutning i fyrtaktsutombordarna. I dag finns 
egenskapen på alla våra modeller från DF9.9B till DF300AP och ger 
snabbare starter och jämn acceleration.

BaTTERilÖs ElEkTROnisk BRänslEinsPRuTninG
Suzukis ingenjörer har utvecklat ett helt nytt 
bränsleinsputningssystem för DF30A, DF25A, 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.

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 (DF30a & DF25a)
Genom att placera vevaxeln lite utanför centrum av 
cylindern minskas sidotrycket mot cylinderväggen då kolven 
rör sig upp och ned i cylindern. Resultatet blir en mjukare 
kolvrörelse, vilket förbättrar arbetseffektiviteten.

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.

FlERsTEGs inDukTiOn
Suzukis flerstegs induktionssystem förbättrar motorns prestanda 
på DF250, DF225, 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 ökar vridmomentet 
i lågvarv. Vid högre varvtal öppnas ventilen på det kortare, direkta 
insugsröret, vilket direkt ger en högre uteffekt.

HiGH EnERGY ROTaTiOn
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 35,6 cm  
(14 tum) propeller.

RullViPPaRMaR (DF30a & DF25a)
De nya modellerna DF30A och DF25A är de första utombordarna i sin respektive klass 
som använder en rulle med interna lager på kamaxelns glidyta för både insugs- och 
utsugsventilerna. Rullen ändrar kontakten mellan kamaxeln och vipparmen från en 
konventionell glidrörelse till en rullande rörelse som minskar friktionen i vipparmen.

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 flerfunktionsmätare och nya analoga mätare med "dubbel skala".
(Suzuki Troll Mode System är ursprungligen utrustat med rorkult från  
modellerna DF40A och uppåt.)

Denna banbrytande teknologi innebär att en utombordare kan 
användas i antingen normala eller motroterande lägen. Denna 
nya modell, som introducerades på nya DF300AP, DF250AP och 
DF200AP, kan användas i normal medurs rotation med hjälp 
av framåtväxeln, eller genom att ändra växlingsläget med en 
tillvalskoppling och addera en motroterande propeller. Därmed 
kan samma utombordare köras i motroterande läge (moturs). 
Denna världsnyhet gör att DF300AP, DF250AP och DF200AP nu 
är ännu mer mångsidiga.

BRänslEEkOnOMi

jäMFÖRElsE aV BRänslEFÖRBRukninG 
PER 1 liTER BRänslE
(DF300AP mot ursprungliga DF300)

kRaFTFull DRiVkRaFT

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.

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.

TVåsTEGs uTVäXlinG

Dessa utombordare har även inbyggd tvåstegs 
utväxling designad för att ge ett stort 
utväxlingsförhållande - det levererar ett kraftfullt 
vridmoment för snabb acceleration och hög 
toppfart.

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. 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 bränsleekonomi över ett 
brett arbetsområde. 
(DF300AP/250AP, DF200AP, DF175TG/150TG)

DF300aP

spjällhusVäxelväljare

Bränsleförbrukningen 
är 14 % lägre jämfört 
med den ursprungliga 
modellen, framför allt i 
marschfart då motorn 
körs i stort sett hela tiden.

DF200A

ENSTEGS 
uTVäxLiNG
30:36=1,20

TVåSTEGS 
uTVäxLiNG
12:25=2,08

TOTAL : 
2,50:1

TilläMPliGa MODEllER

MODELL DF70A/
80A/90A

DF100A/
115A/140A

DF150 (TG)/
175 (TG)/200A

DF200/
225/250 DF250AP/300AP

uTVäxLiNG 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

Trolling

DF300AP (LEAN BURN)

rpm

km/l

GO
OD

Crusing High-Speed

Original DF300
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Speed*

kValiTET

DaGTiD naTTETiD

suzuki nYCkEllÖsT sTaRTsYsTEM*

  FlERFunkTiOns-
MäTaRE

Den nya generationens mätare är den första i 
klassen med en ordentlig färgskärm som stan-
dard och du kan dessutom snabbt kontrollera 
all prestandainformation med bara en mätare.

Den lättlästa digitalmätaren kan också ändras 
från analogt läge till digitalt läge. Den har dess-
utom en inbyggd funktion som visar dag- eller 
nattläge. 

För varje information du ser kan du förstora 
displayen vilket förbättrar användarvändlig-
heten, funktionaliteten och tillförlitligheten 
ytterligare.

PREsTanDa
• 3,5 färgdisplay
• Storlek: 105 mm(B)x105mm(H)x16mm(D)
• Visa diagnosen
•  Enkel installation och konfigurering 

85 HOLE & stor hartsmutter
• Skyddsfodral ingår
• NMEA2000 nätverk (planerat)
• Tillämplig modell: DF9.9B - DF300AP

* Hastighetsgivare eller GPS-modul krävs för att 
visa hastigheten

TaCHO analOG & sPEEDO-läGE
TaCHO-läGE

•  Bränsleflöde [l/h, gph] 
(momentant och genomsnitt)

• Körsträcka {km/l, mpg]   
 (momentan och genomsnitt)
• Körtid [h], Köravstånd
 [km, M, NM]
•  Motortimme, Spänning, 

Vattentemp och mer...

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 transparent akryllack.

Suzukis nya nyckellösa startsystem använder en 
kodad fjärrkontroll för att sända över en åtkomst-
kod till motorns startsystem. Så länge du har 
fjärrkontrollen är allt du behöver göra att stå inom 
en meter från konsolen, ansluta nödstoppskoden, 
vrida på huvudbrytaren och starta utombordaren 
med en knapptryckning. Med nyckeln tryggt i fickan 
erbjuder systemet en enkel, stressfri användning 
samtidigt som risken att tappa nyckeln minskar. 
Systemet utgör också ett utmärkt stöldskydd 
eftersom utombordaren inte startar utan rätt kod. 
Dessutom flyter fjärrkontrollen, så om den någon 
gång skulle hamna i vattnet kan du enkelt plocka 
upp den. 

läGRE uTsläPP, EFFEkTiV DRiFT
Suzukis avancerade fyrtaktsteknik ger mindre utsläpp vilket gör att 
utombordarna uppfyller några av världens strängaste utsläppsnormer*1 
inklusive EURO 1 utsläppsnormer (EU-direktiv 2003/44EC)*2, och har 
tilldelats trestjärniga betyg från California Air Resources Board (CARB).

Ytbehandling med genomskinligt akryllack
svart akryllack metallack
Epoxigrundfärg
suzuki rostskyddsfärg
suzuki aluminiumlegering

Motorposition Motorvarvtal Grunt eller vatten

Hastighet*

Tidsindikator
VarningVäxlingTrimBränsle

*Tillgängligheten kan variera i vissa regioner. Kontakta din lokala Suzuki-återförsäljare för mer information.

*1  Efterlevnaden av utsläppsnormerna är regionspecifik.
*2  EU:s utsläppsnormer (avgaser och bullernivåer) fastställda av Europaparlamentet och rådet.
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KEY-FOB (NEW)

BUZZER

MAIN SWITCH PANEL (NEW)

MAIN UNIT (NEW)

CONTROL PANEL

DF200AP

Communication Area <1m

PROPEllER unDERHåll

Det är viktigt att underhålla 
propellern för optimal 
effektivitet och prestanda. 
Ta bara loss den, kontrollera 
eventuella skador, byt ut den 
om nödvändigt och applicera 
fett på splinen innan du 
monterar tillbaka den.

anODER

Anoder hjälper till att skydda 
utombordaren från korrosion. 
Om de inte underhålls eller 
byts regelbundet kommer 
galvanisk korrosion att skada 
aluminiumdelar under vatten.

TänDsTiFT

Dåliga tändstift kan orsaka 
motorfel, dålig start och 
prestanda samt ökade utsläpp.

OljE- OCH FilTERBYTE

Ett förorenat oljefilter kan inte 
längre filtrera bort orenheter 
vilket kan leda till motorskada 
och ökat lagerslitage.

MOTOROlja 

Regelbundna oljebyten håller 
motorn ren, minskar slitaget 
och förhindrar invändig 
korrosion.

VäXEllåDsOlja 

Det är viktigt att byta 
växeloljan regelbundet. 
Utombordarens lägre enhet 
arbetar hårt och till sist 
försämras motoroljans 
smörjeffektivitet.

BRänslEFilTER – uTVänDiGT

Bränslefilter förhindrar att 
smuts eller vatten i bränslet 
kommer in i motorn. De ska 
kontrolleras och tömmas/
rengöras vid behov.

BRänslEFilTER – inVänDiGT

Bränslefilter förhindrar att 
smuts eller vatten i bränslet 
kommer in i motorn. De måste 
bytas ut enligt schemat i din 
bruksanvisning.

unDERHållskiT 

Vi erbjuder nu kompletta underhållskit för våra 
Suzuki utombordare. Varje kit har ett komplett 
utbud av Suzukis originaldelar, något som krävs 
för att underhålla Suzukis utombordare enligt 
det periodiska underhållsschemat som beskrivs 
mer detaljerat i bruksanvisningen.

sMå FÖRänDRinGaR
sTOR skillnaD

Ta reda på mer genom att titta på 
våra filmer

http://youtu.be/E7jPoNJ_4WQ
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MODELL
DF300AP*2/

250AP*2

DF250*3/
225*3/200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175TG*3/

150TG*3

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/
50A/40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

REkOMMENDERAD  
RiGGHöjD 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

L: 508
X : 635

S : 381
L: 508

  X : 635*5

L: 508
  X : 635*5

L: 508
  X : 635*5

L: 508
  X : 635*5

L: 508
  X : 635*5

STARTSYSTEM Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt

VikT kg *1 X : 274,0
XX: 279,0

   L: 257,0*4

X : 263,0
XX :268,0

L: 228,0
X : 233,0

L: 226,0
X : 231,0

L: 223,0
X : 228,0

L: 215,0
X : 220,0

L: 179,0
X : 184,0

L: 182,0
X : 187,0

L: 155,0
X : 158,0

L: 161,0
X : 164,0

S : 102,0
L: 104,0

  X : 107,0*5

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

L: 114,0
X :117.0*5

L: 120,0
  X : 123,0*5

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

MOTORTYP DOHC 24 ventiler DOHC 16 ventiler DOHC 16 ventiler      DOHC 16 ventiler                        DOHC 12 ventiler                              

BRäNSLESYSTEM Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

ANTAL cYLiNDRAR V6 (55 grader) V6 (55 grader) 4 4 4 4 3

SLAGVOLYM cm3 4 028 3 614 2 867 2 867 2 044 1 502 941                                          

BORRNiNG x SLAG m/m 98 x 89 95 x 85 97 x 97 97 x 97 86 x 88 75 x 85 72.5 x 76                                   

MAxiMAL EFFEkT kw DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

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

DF200: 147,0 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

FuLLGASVARVTAL rpm DF250AP: 5 500-6 100
DF300AP:  5 700-6 300

 DF200: 5 000-6 000
 DF225: 5 000-6 000
 DF250: 5 500-6 100

DF200: 5 500-6 100 DF150: 5 000-6 000
DF175: 5 500-6 100

DF100A: 5 000-6 000
DF115A: 5 000-6 000
DF140A: 5 600-6 200

DF70A: 5 000-6 000
DF80A: 5 000-6 000
DF90A: 5 300-6 300

DF40A: 5 000-6 000                         
DF50A: 5 300-6 300                                
DF60A: 5 300-6 300                                

STYRNiNG Fjärrstyrd Fjärrstyrd Fjärrstyrd Fjärrstyrd Fjärrstyrd Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Rorkult

cHOkE - - - - - - -

OLjETRåGSVOLYM lit 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7

TäNDSYSTEM                                                                                                                                   Heltransistoriserat Heltransistoriserat

GENERATOR 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 44A 12V 40A 12V 27A 12V 19A

uPPHäNGNiNG                          Gummiupphängning Gummiupphängning    

TRiMMETOD                                                                                                                                  Power trim och tilt                                                        Power trim och tilt Manuell trim och tilt med gastryck

uTVäxLiNG 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1  2,42:1 2,27:1

VäxELLäGE F-N-R
Drive-by-wire F-N-R F-N-R

Drive-by-wire F-N-R F-N-R
Drive-by-wire                                     F-N-R                                                                                                                                                                                                        F-N-R       

AVGASuTSLäPP                                                                                                                              Utsläpp genom propellern                                                                                                                                                                                                Utsläpp genom propellern

VAL AV PROPELLER (STiGNiNG)* 15”–27,5” 15”–27,5” 17”–27,5” 15”–27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17”

MODELL
DF30AT/

25AT
DF30ATH/

25ATH
DF30AR/

25AR
DF30AQH/25AQH DF30A/25A DF20AT/

9.9BT
DF20ATH/

/15ATH/9.9BTH
DF20AR/

15AR/9.9BR
DF20A/15A DF9.9B DF9.9AR/

8AR
DF9.9A

8A
DF6/5/4 DF2.5

REkOMMENDERAD RiGGHöjD 
mm

S : 381
L: 508

   S : 381*6

L: 508
S : 381

  L: 508*7 L: 508 L: 508 S : 381*8 S : 381
L: 508

  S : 381*9

L: 508
L: 508

   x : 635*10

S : 381
L: 508

S : 381
L: 508

S : 381
L: 508

S : 381
L: 508

  S : 381*11

L: 508
S : 381*12

L: 508
 S : 381
 L: 508

S : 381
L: 508

S : 381
L: 508

STARTSYSTEM Elektrisk/manuell Manuell Elekt/man Manuell Elektrisk/manuell Elektrisk/manuell Manuell Manuell Elektrisk/manuell Manuell Manuell Manuell

VikT kg *1 S : 71,0
L: 72,0

S : 73,0
L: 74,0

S : 63,0
L: 64,0*7

L: 
73,0 S : 70,0 S : 65,0 S : 62,0

L: 63,0
  S : 52,5*9

L: 54,5
L: 55,5

   x : 57,5*10

S : 47,0
L: 48,0

S : 48,0
L: 49,0

S : 44,0
L: 45,0

S : 44,0
L: 45,0

  S : 41,0*11

L: 43,5
S : 43,5*12

L: 46,0
S : 39,0
L: 41,5

S : 25,0
L: 26,0

S : 13,5
L: 14,0

MOTORTYP OHC OHC OHC OHC OHV

BRäNSLESYSTEM Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning Förgasare Förgasare

ANTAL cYLiNDRAR 3 2 2 2 1 1

SLAGVOLYM cm3 490  327 327 208 138 68

BORRNiNG x SLAG m/m 60,4 x 57,0 60,4 x 57 60,4 x 57 51 x 51 62 x 46 48 x 38

MAxiMAL EFFEkT kw DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

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

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

DF2.5: 1,8

FuLLGASVARVTAL RPM DF25A: 5 000-6 000
DF30A: 5 300-6 300

DF9.9B: 4 700-5 700
DF15A: 5 000-6 000
DF20A: 5 300-6 300

DF9.9B: 4 700-57 00
DF15A: 5 000-6 000
DF20A: 5 300-6 300

DF8A: 4 700-5 700
DF9.9A: 5 200-6 200

DF4: 4 000-5 000
DF5: 4 500-5 500
DF6: 4 750-5 750

DF2.5 
5 250-5 750

STYRNiNG Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Rorkult Rorkult Fjärrstyrd Rorkult Rorkult Rorkult

cHOkE - - - Elektrisk Elektrisk Manuell Manuell Manuell

OLjETRåGSVOLYM liter 1,5 1,0 1,0 0,8 0,7 0,38

TäNDSYSTEM Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI

GENERATOR 12V 14A 12V 12A 12V 12A 12V 6A 12V 10A 12V 6A 12V 6A (op.) -

uPPHäNGNiNG                                Gummiupphängning                                                                                                Gummiupphängning Bussning

TRiMMETOD Power trim och tilt Manuell trim och tilt Manuell trim och tilt 
med gastryck Manuell trim och tilt Power tilt Manuell trim och tilt

uTVäxLiNG 2,09:1 2,08:1 2,08:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

VäxELLäGE F-N-R F-N-R F-N

AVGASuTSLäPP                                       Utsläpp genom propellern                                           Utsläpp genom propellern    Utsläpp ovanför propellern

VAL AV PROPELLER (STiGNiNG)* 9”-14” 7”-12” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

sPECiFikaTiOnER

*1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive  
propeller och motorolja, *2: Suzuki selektiv rota-
tion, *3: Modell med motrotation finns tillgänglig, 
*4: Endast DF200, *5: Endast DF60A, *6: Endast 
DF25ATH, *7: Endast DF25AR, *8: Endast DF25A,  
*9: Endast DF20AT, *10: Endast DF9.9BTH,  
*11: Endast DF9.9AR, *12: Endast DF9.9AE  
 

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

NY NY NY NY NY

NY NY
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MODELL 300AP 250AP 250 225 200 200AP 200A 175TG 175 150TG 150 140A/115A
/100A

90A/80A
/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH

50A/
40A 50ATH/40ATH 30AT/25AT 30ATH

/25ATH 30AR/25AR 30AQH/
25AQH

30A/
25A 20AT/9.9BT 20ATH/15ATH

9.9BTH
20AR/15AR/

9.9BR 20A/15A/9.9B 9.9AR/8AR 9.9A/8A 6/5/4 2,5

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 = Tillvalsutrustning

uTRusTninG NY NY NY NY NY NY NY



22 23

Ds-230

Ds-265

Ds-360 al

Ds-310 RiB

Ds-350 RiB jOCkEY
Längd: 2,30 m
Bredd: 1,35 m
Vikt: 28 kg
Rek. motor: 2,5 - 5 hk
Max antal pers: 2 pers
Max lastkapacitet: 385 kg
Durktyp: Luftdurk
Garanti: 2 år
Åror: Ja
CE-klass: D

Längd: 2,70 m
Bredd: 1,53 m
Vikt: 31,2 kg
Rek. motor: 2,5 - 8 hk
Max antal pers: 3 pers
Max lastkapacitet: 550 kg
Durktyp: Luftdurk
Garanti: 2 år
Åror: Ja
CE-klass: D

Längd: 3,56 m
Bredd: 1,73 m
Vikt: 66,9 kg
Rek. motor: 6 - 20 hk
Max antal pers: 5 pers
Max lastkapacitet: 700 kg
Durktyp: Luftdurk
Garanti: 2 år
Åror: Ja
CE-klass: D

Längd: 3,09 m
Bredd: 1,52 m
Vikt: 48 kg
Rek. motor: 4 - 15 hk
Max antal pers: 3 pers
Max lastkapacitet: 600 kg
Durktyp: Glasfiber
Garanti: 2 år
CE-klass: D

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

suzuMaR
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 med-
följer. När man kombinerar båtarna med en Suzuki utom-
bordare blir nöjsamheten fulländad.

Aluminiumdurk
Suzumar DS-320AL och DS-360AL -modellerna med alu-
miniumdurk 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. DS-350RIB är 
förberedd för montage av jockeysäte. 



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.

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.

www.suzuki.fi 

https://facebook.com/suzukimarinefi

