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Vi har tillbringat mycket tid på sjön med att jämföra, utveckla och testa utombordare, och helt
enkelt njuta av båtlivet. För länge sedan drog vi slutsatsen att den ultimata utombordaren är
den som ger användaren en känsla av spänning och tillfredsställelse.
Därför fokuserar vi vår tid, energi, kunskap och färdigheter och den mest avancerade tekniken
till vårt förfogande för att utforska och utveckla teknik och design som ger våra utombordare
det lilla extra, vare sig det gäller förbättrad prestanda, bättre hållbarhet, bättre bränsleekonomi
och tystare gång.
Vi kommer alltid att utmana oss själva mot nya tekniska innovationer och högre mål så att vi
kan ge dig med den ultimata upplevelsen på vattnet.
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Pearl Nebular Black – vår mest djupsvarta
färg hittills. Inlagda blå flingor gnistrar
i solen. Ett emblem sitter på drive-bywire-serierna på både de svarta och vita
modellerna, vilket ger utombordarna en
ännu högre kvalitetskänsla.
Grafiken har förnyats och är nu mer
modern och elegant samtidigt som bilden
av Suzuki-utombordarnas 50-åriga historia
bevaras. Det stämmer nu mer överens med
dagens båtdesign.

NY FÄRG
OCH GRAFIK

NYHET

DF175AP
DF150AP

DF300AP
DF250AP

DF200AP

DRIVE BY WIRE-SERIERNA

Mer modern, mer elegant Ny färg och grafik ger din
båt ett mer sofistikerat utseende, precis som ditt!

DF2.5

DF6A
NYHET DF5A
DF4A

DF9.9A
DF8A

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A
DF25A

DF60A
DF50A
DF40A

DF90A
DF80A
DF70A

DF140A
DF115A
DF100A

DF175
DF150

DF200A

DF250
DF225
DF200

MEKANSKA SERIER
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Från USA

Från Storbritannien
Tillförlitligheten hos Suzukis utombordare är viktig vid
inspelningen av TV:s fiskeprogram nummer ett.
Jag önskar att jag hade en fantastisk berättelse om Suzuki.
Faktum är att jag bytte till Suzuki för nästan fem år sedan då
jag köpte min första, och allt jag kan säga är att det är en
ganska tråkig motor, men för mig definierar det tillförlitlighet.
Den startar varje gång jag trycker på knappen, har en fantastisk
snabbstart även med all utrustning, kameramän, assisterande
programledare och en full tank bränsle i min 24 Bluewave Pure
Bay. Toppfarten är minst lika bra som någon annan 300 därute.
Den är så tyst att jag började titta på min tachometer för att se
om den fungerade. Och så måste jag byta olja var 100 timme.
Sanningen är att när jag filmar BigWater Adventures för
Outdoor Channel måste jag ha en motor som är 100 %
tillförlitlig, särskilt då månaders planering bara får ta 1-4 dagar
att spela in. Oavsett vem du är, är tid pengar och jag tänker
satsa dem på min Suzuki 300. Den slår alla andra motorer i
klassen med råge, och allt det man brukade oroa sig för hos
en utombordare har Suzuki lyckats eliminera. Montera den,
underhåll den, gör det du ska nästan utan att behöva tänka.
Det här är min Suzuki-berättelse.

Som programledare, utforskare och marinbiolog är jag
verkligen beroende av min utombordare för att kunna
utföra mitt jobb, ofta i tuffa förhållanden. Den viktigaste
egenskapen för alla utombordare är tillförlitlighet och jag
har aldrig stött på motorer lika tillförlitliga som Suzuki, så
är det bara. Att DF200AP är så tyst gör den också skön
i vattnet och efter oräkneliga timmars hård användning
fortsätter min Suzuki DF200AP att överträffa mina
förväntningar som en tuff, tyst och lätt fyrtaktsutombordare.
Programledare, uppläsare,
marinbiolog, reseförfattare och
ledarskapsspecialist
DF200AP -ägare

Monty Halls

TV-programmet Big Water
Adventures
DF300AP-ägare

Marc Davis

EXPERTERNAS VAL

SUZUKI:s utombordare, utvalda och betrodda av experter över hela världen – Tillförlitligheten och prestandan bidrar till deras framgångar.

Sedan 1980 använder jag Suzuki och har två fiskebåtar
utrustade med två Suzuki DF300AP och en Suzuki DF175.
Vi hade två DF250 som nyligen byttes ut mot två DF300AP
(2015), efter mer än 3000 timmars användning. När
4-taktsmotorerna lanserades gav det oss stora fördelar,
inget snack om saken! Livslängden är tre gånger längre än
hos 2-taktare, bränsleförbrukningen är två gånger mindre,
tystare, mindre rök!
I vår bransch är den här typen av motor nödvändig eftersom
vi transporterar flera ton ostron långa sträckor. Den måste
vara ekonomisk, tillförlitlig och hållbar.
Det är därför vi har använt Suzuki V6 i 12 år.
Förr använde vi även andra märken, men nu är det Suzuki
som gäller: den mest tillförlitliga motorn på marknaden.

AUSTRALIEN
ITALIEN

Ostronodlare
DF300AP-ägare

Nicolas Mureau
Mathieu Mureau
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NYHET

DF175AP/150AP

Prestanda och funktioner av hög klass ställer
nya DF175AP/150AP i en klass över de andra
DF175AP and DF150AP är direkta produkter av Suzukis arbete med att utveckla DF200AP — en rak
fyrcylindrig utombordare som levererar kraft och prestanda som en V6:a. Dessa nya utombordare
är utvecklade med samma tekniknivå och högklassiga funktioner som på DF200AP.

DF175AP och DF150AP är baserade på en rak
fyrcylindrig DOHC motor med en slagvolym på 2
867cm3, den största* hittills i fyrtakts, fyrcylindriga
DOHC-kategorin. Trots att den stora slagvolymen
ger både exceptionell acceleration och hastighet
har Suzukis ingenjörer sett till att utombordarens
slutliga dimensioner är så kompakta och lätta
som möjligt.
Båda utombordarna har något av den bästa
avancerade tekniken som Suzuki kan erbjuda och
som har utvecklats för att öka motorprestandan.
*Från juli 2016
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Med både kraft och hållbarhet kan Suzukis V6-utombordare skryta med en
överväldigande hastighet. Bli inte överraskad om du lämnar kvar alla andra
båtar i ditt kölvatten! De första Suzuki fyrtakts V6-utombordarna lanserades
2003. Dessa motorer, med Suzukis 14-åriga erfarenhet av V6-teknik i ryggen,
tar dig säkert tillbaka till marinan på helger fyllda med glädje.

V6-PRESTANDA
DRIVE BY WIRE-SERIER

DF300AP
DF250AP

Beprövad teknologi

Dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) med 24 ventiler och elektronisk bränsleinsprutning
är genomgående för hela V6-sortimentet. Medan DF300AP, DF250AP och DF250 har variabla
ventiltider (VVT) för större moment i låg- och mellanvarv har DF250 och DF225 fördelen av ett
flerstegs induktionssystem för att uppnå maximal topprestanda. Med hjälp av en 55-graders
V-block-design har Suzukis ingenjörer lyckats lägga in all denna prisbelönta effekt och prestanda
i en mycket kompakt konstruktion.

MEKANISKA SERIER

DF250
DF225
DF200

Suzuki selektiv rotation

I installationer med flera utombordare på stora båtar, kombineras vanligtvis en utombordare med
motrotation med en vanlig rotationsmodell för att hålla båten på rätt köl och i en rak linje.
DF300AP/250AP är byggda med speciell motroterande utväxling i den nedre enheten, vilket gör att
propellern roterar i motsatt riktning.
* Tillvalskopplingen och extra propeller krävs för att byta utombordarens rotation.

Suzuki Precision Control
Elektroniska reglage- och växelsystem

Dubbel typ

DF300AP och DF250AP har Suzuki Precision Control, Suzukis
datorbaserade drive-by-wire-system som ger en smidig, exakt kontroll
med skarp, omedelbar växling.
Enkel typ

DF300AP/DF250AP

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

KONSTRUERAD FÖR ATT LEVERERA SUZUKIS
MEST AVANCERADE TEKNIK OCH DET BÄSTA
INOM NÖJE OCH PRESTANDA

DF300AP
DRIVE BY WIRE-SERIER

2.08

DF250AP

DF250

DF200

2.29

DF250

10

DF225

MEKANISKA SERIER

DF250
DF225

11

Trots att det är en lätt, rak fyrcylindrig motor kan “BIG BLOCK”-motorn med
2,867cm³ slagvolym prestera som en V6:a. Förutom sin prisbelönta höga kvalitet och tysta design används Suzuki selective rotation och Suzuki Precision
Control i modellerna DF200AP och nya DF175AP/150AP. Lita på att den gör
ditt båtliv mer komfortabelt.

DET BÄSTA INOM RAKA FYROR
DRIVE BY WIRE-SERIER

DF200AP
NYHET

Högt 10.2:1 kompressionsförhållande och största* slagvolymen i klassen

DF175AP

Kompression och slagvolym spelar båda en viktig roll för att leverera prestanda och kraft. Suzukis
ingenjörer har kombinerat en slagvolym på 2,867cm3 (den största inom varje utombordares
klass) med ett högt kompressionsförhållande på 10.2:1** för att uppnå hög prestanda från dessa
kompakta motorer.
*Fyrtakts, fyrcylindrig DOHC-kategori gällande från aug. 2016 **Endast DF200AP, 200A, 175AP, 150AP

NYHET

DF150AP

Halvdirekt luftintagssystem

Motorhuvarna på DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP
har en modern uppåtsvepande design som ger den ett
innovativt utseende. Under den snygga utsidan däremot
handlar det bara om funktion. Införlivat i huven finns ett
halvdirekt luftintagssystem som levererar svalare luft direkt
till motorns inställda flerstegs induktionsmodul. Motorer
som andas svalare luft kan öka drifteffektiviteten, vilket
leder till större acceleration och toppfart.
Huvens design hjälper också till att sänka temperaturen
inne i motorn med portar som gör att det roterande
svänghjulet driver varm luft från insidan av huven till
utsidan.

MEKANISKA SERIER

DF200A
DF175
DF150

Luftflöde

Fullpackad med funktioner

I DF200AP, DF175AP och DF150AP ingår drive-by-wire-systemet, Suzuki Precision Control för en
enkel, jämn och exakt styrning och Suzuki Selective Rotation* som gör att utombordaren kan
användas i antingen medurs normal rotation eller moturs motrotation.
*Den speciella kopplingen och propellern måste köpas separat för att skifta rotationsriktning.

BIG-BLOCK RAKA FYROR LEVERERAR DET
YPPERSTA INOM KRAFT OCH PRESTANDA
DF200AP
DRIVE BY WIRE-SERIER

2.50

NYHET

DF175AP

NYHET

DF150AP

DF200A

DF175

DF150

MEKANISKA SERIER

2.50

DF200A DF200A DF200A DF200A
DF175

12

13

En stor utväxling möjliggjort av en förskjuten drivaxel ger både kraft och hastighet medan lean burn control-systemet leder till lägre bränsleförbrukning,
vilket skapar en välbalanserad, ren motor. Denna utombordare tillfredsställer
en mängd olika båtbehov, från fritidsbruk till yrkestrafik.

SPORTIGA LÄTTVIKTARE
MEKANISKA SERIER

DF140A
DF115A
DF100A
DF90A
DF80A
DF70A

TVÅSTEGS UTVÄXLING

DF70A och uppåt har tvåstegs utväxling som levererar det moment som behövs för att vända
en propeller med stor diameter. Detta görs normalt med en större växel eller en större
växellåda, men Suzuki har länge använt ett tvåstegssystem som ger nödvändigt vridmoment
utan att addera oönskat utrymme eller vikt. Med en slutlig utväxling på 2,59 producerar dessa
utombordare massor av vridmoment för snabb acceleration.
Reduktionsväxel

29:36=1,24

Förskjuten vevaxel

Suzukis utombordare från DF70A och uppåt har en förskjuten vevaxel
som positionerar motorns tyngdpunkt framåt från drivaxeln. Denna
konfiguration flyttar utombordarens tyngdpunkt framåt vilket leder till
bättre viktfördelning på akterspegeln och bidrar till riktningsstabilitet.
Den förskjutna drivaxeln flyttar också axelns tröghet, den punkt där
vibrationer uppstår, upp över motorfästet, vilket minskar vibrationerna
från motorn.

12:25=2,08
TOTAL: 2.59:1

DF90A/DF80A/DF70A

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

DET ALLRA BÄSTA INOM EFFEKT, PRESTANDA,
PÅLITLIGHET OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING.
SUZUKIS MÅNGSIDIGA SORTIMENT AV
UTOMBORDARE ÄR REDO FÖR ARBETE
ELLER NÖJE.
14

DF140A
MEKANSKA SERIER

DF115A

DF100A

DF90A

DF80A

DF70A

MEKANSKA SERIER

2.59

2.59
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Liten, men ändå kraftfull. Och nästan helt underhållsfri. Dessa serier är också
tillgängliga för pontoner och tunga båtar. Vi tillhandahåller den lämpligaste
motorn för ditt båtliv.

HÖG PRESTANDA, KOMPAKT
MEKANISKA SERIER

Självjusterande kamaxelkedja

DF60A
DF50A
DF40A
DF60AV
DF50AV

Alla modeller från DF40A har en underhållsfri kamaxelkedja.
En enkel men effektiv konstruktion där kamaxelkedjan löper
i ett oljebad som håller den smord. Den är även utrustad
med en automatisk hydraulisk spännare som hela tiden
håller den vid rätt spänning för en underhållsfri drift.

Suzuki Easy Start snabbstartsystem

Starterna sker snabbt och enkelt med Suzukis snabbstartsystem. Du behöver inte hålla i nyckeln,
vrid bara om en gång så förblir startsystemet aktiverat tills motorn startar. Systemet ger jämnare
och bättre starter så att du kan börja köra fortare.

Tiltbegränsningssystem

DF60A/DF60AV/50AV har ett tiltbegränsningssystem som hjälper
till att skydda båten från skador som kan uppstå när motorn
lutas. Konstruktionen fungerar både som en tiltbegränsare och en
trimsändare och använder en steglös begränsare av kontinuerlig typ
som gör att man kan installera en utombordare på nästan vilken
båttyp som helst.

High Energy Rotation

En specialkonstruerad lägre enhet med en större 2.42:1 utväxling gör att DF60AV och DF50AV
kan vända en större 35,6 cm (14 tum) propeller. Detta gör dessa utombordare till det perfekta
valet för att driva stora och tunga båtar.

DF60A/DF50A/DF40A

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

SUZUKIS HÖGPRESTERANDE OCH KOMPAKTA
UTOMBORDARE GER EN MÅNGSIDIG
ANVÄNDNING FÖR ETT STORT ANTAL
BÅTTYPER

DF60A
MEKANISK SERIER

DF50A

DF40A

DF60AV

DF50AV

MEKANISKA SERIER

DF60A
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Hög prestanda, låg vikt, kompakt och låg bränsleförbrukning...här får du allt i
ett! För fisketurer, körning i hög fart eller långsam och tyst körning, för att ha
roligt med familj och vänner eller njuta av lite ensamtid...vilka dina behov än
är kommer Suzukis bärbara utombordare att förverkliga dem.

BÄRBART NÖJE
MEKANISKA SERIER

DF30A
DF25A
DF20A
DF15A
DF9.9B

Batterilös elektronisk bränsleinsprutning

Alla bärbara och roliga utombordare har batterilös elektronisk bränsleinsprutning. Ett
anmärkningsvärt kompakt och lätt bränsleinsprutningssystem utvecklat för att passa dessa
utombordare utan att addera oönskat utrymme eller vikt. Systemet drivs dessutom batterilöst
men ger ändå snabbare starter, smidigare gång och högre acceleration i alla förhållanden
(DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B)

Förskjuten vevaxel

Offset

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 drifteffektiviteten.
(DF30A, DF25A)

Rullvipparmar

För att öka motorns drifteffektivitet har Suzukis ingenjörer använt rullar
med interna lager på kamaxelns glidyta. Detta minskar friktionen i
vipparmen och skapar en mer mekaniskt effektiv motor. (DF30A, DF25A)

Direktintag

En ny motorhuvsdesign ger det direkta
insugningssystemet ett jämnare och svalare luftflöde
som ökar motorns driftseffektivitet. Detta, tillsammans
med en nykonstruerad luftrenare, tillåter högre uteffekt
från en liten slagvolym. (DF30A, DF25A)

DF30A/DF25A

Luftflöde

Suzuki Lean Burn Control-system

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

För att övervaka motorns prestanda och driftförhållanden i realtid använder systemet en
32-bits ECM ombord som förutspår bränslebehovet och levererar en smalare, mer exakt
bränsleblandning över utombordarens yttre driftområde. Resultatet visar betydande förbättringar
i bränsleekonomi tvärs över hela effektklassen, framför allt i
marschfart då motorn körs i stort sett hela tiden.

DF20A/DF15A/DF9.9B

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

“BÄST I KLASSEN”-UTMÄRKELSER OCH
VINNANDE TEKNIK GÖR VÅRA MOTORER
TILL “DE BÄSTA” INOM BÄRBAR KRAFT
DF30A
MEKANISKA SERIER
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DF25A

DF20A

DF15A

DF9.9B

MEKANISKA SERIER
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Denna lätta och kompakta motor är lättmanövrerad och välkonstruerad och
startar även efter långvarig förvaring. Så ta det lugnt och fokusera i stället på
att ha så kul på sjön som möjligt.

BÄRBART NÖJE, LÄTTA
MEKANISKA SERIER

Nya DF6A/5A/4A är laddad med Suzukis innovativa teknik

DF9.9A
DF8A

· Lätt & kompakt

Förutom sitt eleganta utseende kan nydesignade Suzuki DF6A,DF5A och DF4A skryta med
oöverträffade lätta 24,0 kg (S-axelmodeller).
Den låga vikten gör att de både är lättare att bära och manövrera.

NYHET

· Förvaring på tre olika sätt

DF6A

Det nya bränsle- och smörjsystemet ger en
mycket praktisk förvaring av utombordaren på
någon av tre sidor (babord, styrbord och fram).

STYRBORD

NYHET

DF5A

FRAM

NYHET

BABORD

DF4A
DF2.5

· Lättare start efter förvaring

Eftersom den integrerade liggande bränsletanken och en
backventil tillåter gravitationsbränsletillförsel kan motorn
startas utan att öppna motorhuven, även efter långvarig
förvaring.

Liggande
bränsletank

Backventil

Lätt men ända kraftfull

Suzukis minsta bärbara fyrtaktsmotor är DF2.5 (S-axel) som väger 13,5 kg. Ett utmärkt val för att
förse småbåtar och gummibåtar med massor av kraft. Den lilla DF2.5 finns också med lång rigg,
vilket ger båtägarna ett större antal modeller att välja mellan.

DF6A/DF5A/DF4A

Ta reda på mer genom
att titta på våra filmer

LÄTTA, KOMPAKTA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA
FUNKTIONER GÖR DESSA TILL DET BÄSTA DU
KAN VÄLJA
DF9.9A

DF8A

NYHET

DF6A

NYHET

DF5A

NYHET

DF4A

DF2.5

MEKANISKA SERIER
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SUZUKIS TEKNIK

SUZUKIS UTOMBORDSMOTORER MED BRANSCHLEDANDE TEKNIK OCH DESIGN
HAR EGENSKAPER OCH FÖRDELAR SOM GÖR BÅTLIVET ÄNNU MER NJUTBART

PÅLITLIG

KRAFTFULL
DF250, DF225, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP, DF150

DF70A OCH UPPÅT

Att få rätt mängd luft i cylindern har stor inverkan på prestandan.
Körning i hög fart kräver normalt en större volym luft, låg fart
mindre. Suzukis flerstegs induktionssystem uppfyller dessa
behov genom att använda två insugningsrör per cylinder för
att säkerställa att motorn får rätt mängd luft. Vid låga varvtal
kommer luft in i förbränningskammaren genom ett längre,
krökt grenrör utvecklat för att förbättra förbränningen och
öka vridmomentet vid låga varvtal. Vid högre varvtal öppnas
ventilerna på de direkta insugningsrören. De här rören är kortare
och saknar motstånd och gör att en större mängd luft kommer in
i kammaren, vilket ökar motorns förmåga att andas effektivt vid
höga varvtal och leder till högre uteffekt vid hög fart.

Den förskjutna vevaxeln 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.
Enstegs utväxling: 30:36=1,20
Tvåstegs utväxling 12:25=2,08

2.50

TVÅSTEGS UTVÄXLING

DF70A OCH UPPÅT

Suzukis utombordare med förskjuten kamaxel
har även inbyggd tvåstegs utväxling designad
för att ge ett stort utväxlingsförhållande - den
levererar ett kraftfullt vridmoment för snabb
acceleration och hög toppfart.

TILLÄMPLIGA MODELLER
MODELL
UTVÄXLING

SJÄLVJUSTERANDE
KAMAXELKEDJA

FLERSTEGS INDUKTION

FÖRSKJUTEN VEVAXEL

DF200A

DF100A/115A/ DF150 (AP)/175 (AP)/ DF200/225/250
140A
200A(P)

LEAN BURN

2,59:1

2,50:1

2,29:1

DF250AP/
300AP

Modeller från DF9.9B till DF300AP förutom DF250,DF225,DF200,DF175,DF150

Bränsleekonomi är en viktig fråga för alla båtägare. Suzukis
Lean Burn Fuel Control-teknologi är utvecklat för att spara
bränsle både vid låga hastigheter och upp i marschfart genom
att förutspå bränslebehovet enligt driftsförhållandena och sedan
förse motorn med en optimal blandning av bränsle och luft.

2,08:1

HIGH ENERGY ROTATION

JÄMFÖRELSE AV BRÄNSLEEKONOMI (DF300AP kontra originalet DF300)

DF60AV, DF50AV

km/l

14%

BRA

DF60AV/50AV är höga dragkraftsversioner av standardversionen
DF60A/50A och har Suzukis High Energy Rotation-system. Dessa
utombordare är utrustade
DF60AV vs. DF60A size comparison
med lägre enheter baserade
DF60AV
på de som finns på DF140A,
DF60A Gear Ratio
2.42
speciellt utvecklade för en
stor 2,42 utväxling som kan
DF60AV
vända en större 14-tums
propeller. Systemet levererar
en 42 % ökning i framåtkraft
* Drivkraft mättes statiskt med
en stillastående testbåt som
och 136 % i bakåtkraft vilket
körde framåt i 3 500 rpm och
ger den drivkraft du behöver
bakåt i 3 200 rpm.
för att flytta tunga båtar.*
Värdena uppnåddes med våra
Den här designen ger dig mer
egna tester under konstanta
exakt styrning vid manövreförhållanden. Resultatet
varierar beroende på driftförring, överlägsen hantering i
hållandena (båtens design,
låg fart, fler snabbstarter och
storlek, vikt, väder etc.)
massor av effekt för att flytta
och manövrera en tung last.

Trolling
DF300AP (LEAN BURN)

Crusing

Hög fart

rpm

Original DF300

Variabel ventiltid (VVT) används för att variera
insugningsventilernas tider med kamaxeln för att optimera tiden
i låg- och mellanregistret. Detta gör att motorn kan leverera
maximal effekt över hela driftsområdet, vilket ger högre moment
i låg- och mellanregistret för en kraftfull acceleration. Hela
processen sker automatiskt så allt du behöver göra är att njuta
av kraften och prestandan.
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DF175AP

Suzukis rostskyddsfärg är speciellt framtagen för att skydda
din utombordare från salt- och sötvatten. Den appliceras
direkt på aluminiumet för att ge en maximal bindning, täcks av
epoxygrundfärg, följt av färgat grundlack och till sista transparent
akryllack.
Ytbehandling med genomskinligt akryllack
Svart (eller vitt) akryllack metallack
Epoxigrundfärg
Suzuki rostskyddsfärg
Suzuki aluminiumlegering

BATTERILÖS ELEKTRONISK
BRÄNSLEINSPRUTNING
Suzukis ingenjörer har gjort ett otroligt jobb med att
utveckla detta system utan att addera oönskat utrymme
eller vikt. Systemkomponenterna, däribland en inbyggd
högtrycksbränslepump, spjällhus, bränslekylare, ångseparator
och bränsleinjektor, har konstruerats om och är nu nedskalade
versioner av våra större utombordare. Systemet drivs
batterilöst, ytterligare en industriledande funktion som är först
i klassen, vilket ger snabbare starter, smidigare gång och högre
acceleration i alla förhållanden utan att något batteri behövs.

DF300AP, DF250AP, DF250, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP

Vattenflödet

SUZUKI ROSTSKYDDSFÄRG

Bränsleförbrukningen är 14 % lägre jämfört med den ursprungliga DF300-modellen, framför allt i marschfart då motorn körs i stort sett hela tiden.
Värdena i diagrammet baseras på tester under konstanta förhållanden. Resultatet
varierar beroende på driftförhållandena (båtens design, storlek, vikt, väder etc.)

DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B

VARIABEL VENTILTID, VVT

Motorns kylsystem är beroende av vattnet
som tillförs genom de lågt placerade
vattenintagen på den lägre enheten. Med
hjälp av denna dubbla lågvattensintagskonfiguration ökar vattenflödet i den
lägre enheten, vilket ökar kyleffektiviteten. Placeringen av det främre intaget på
framsidan av växellådan ger en större vattentillförsel speciellt vid höga hastigheter.
Det andra intaget är också placerat längre
ner i vattnet vilket gör att DF300AP/250AP
kan köras i grunt vatten.

ALLA MODELLER

DF60A
2.27

TVÅVÄGS VATTENINTAG
DF300AP, 250AP

Total: 2,50:1

*Dessa utväxlingsförhållanden är de högsta i varje klass.

DF70A/80A/
90A
2,59:1

BRÄNSLESNÅL

DF40A OCH UPPÅT

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.

RENARE, MER EFFEKTIV DRIFT
ALLA MODELLER

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

EURO 1 utsläppsstandarder
(EU-direktiv 2003/44/EC) Etikett

CARB Trestjärnigt betyg
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SUVERÄNT SMIDIGA BÅTMODELLER

SUZUKIS TEKNIK

INNOVATIV
SUZUKI PRECISION CONTROL
(ELEKTRONISKT REGLAGE- OCH VÄXELSYSTEM)
DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF175AP, DF150AP

Detta tekniskt avancerade system
Dubbel typ
är ett datorbaserat drive-by-wiresystem som eliminerar friktion
och motstånd som finns när man
använder mekaniska styrkablar. Detta
ger en smidig och exakt kontroll med
skarp, omedelbar växling, speciellt
Enkel typ
vid låga varvtal och vid manövrering
i marinor och när det är ont om
plats. Systemet kan konfigureras för enkel, dubbel, trippel och
fyrdubbel installation samt för dubbla förarplatser.

DS-230
DS-265
DS-360 AL
DS-310 RIB

DS-350 RIB
DS-380 RIB JOCKEY
DS-410 CC

SUZUKI LEDER I PRISVINNANDE
INNOVATION
ALLA MODELLER

Innovation Awards (ett erkännande av teknisk innovation) delas
ut varje år av NMMA (National Marine Manufacturers Association)
och anses vara bland de högsta utmärkelserna inom marin teknik. Av de nya marina industriprodukterna under detta år tilldelas
“en produkt som visar tekniskt ledarskap, är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv och som är till verklig nytta för konsumenten.”
Med början från DT200 Exanté 1987 till DF30A/DF25A 2014. Suzukis utombordsmotorer tilldelats detta Innovation Award totalt
åtta gånger. Sju av dessa priser har varit för fyrtakts utombordsmotorer, vilket är det största antalet priser inom motorkategorin
i branschen.

SUZUKI SELEKTIV ROTATION
DF300AP, 250AP, 200AP, 175AP, 150AP

I installationer på stora båtar med flera utombordare kombineras
vanligtvis en utombordare med motrotation med en vanlig
rotationsmodell för att hålla båten på rätt köl och i en rak linje.
Våra drive-by-wire-serier är byggda med speciell motroterande
utväxling i den lägre enheten,
vilket gör att propellern roterar
i motsatt riktning.
* Tillvalskopplingen och extra propeller krävs för att ändra utombordarens rotation.

DS-230

TILLDELADE PRISER

1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 /
2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 2014: DF30A & DF25A

DS-265

USER FRIENDLY
ANVÄNDARVÄNLIG
TILTBEGRÄNSARE
DF50AV OCH ALLA POWER TRIM & TILT-MODELLER FRÅN DF60A OCH UPPÅT

För att skydda båten och motorn
från skador som kan uppstå när
motorn lutas har utombordarna
en tiltbegränsningsomkopplare
som användaren justerar. Detta
förhindrar att utombordaren lutas
förbi en förutbestämd punkt.
Tiltbegränsningssystem

TYST DRIFT
DF200AP, DF200A, DF175AP, 150AP

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
(TILLVALSUTRUSTNING)
DF40A OCH UPPÅT FÖRUTOM DF250, DF225, DF200, DF175, DF150

Suzukis Troll Mode system ger en
mycket fin kontroll vid låga varvtal
och låter din båt röra sig i en konstant
hastighet vid trollning. När systemet
är aktiverat styrs varvtalet med en
oberoende manöverbrytare som justerar
motorns varvtal i steg om 50 rpm över
ett område från tomgång till 1 200 rpm.
Systemet omfattar en manöverbrytare,
som kan monteras nästan var som
helst på konsolen, och en tachometer,
och är kompatibel med Suzukis
analoga flerfunktionsmätare med
dubbel skala.(Standardutrustning: Varje
rorkultshandtagsmodell från DF40A och
uppåt)

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:

DS-360 AL

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:

DS-310 RIB

Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:

DS-350 RIB

2,30 m
1,35 m
28 kg
2,5 - 5 hk
2 pers

Max lastkapacitet: 385 kg
Durktyp:
Luftdurk
Garanti:
2 år
Åror:
Ja
CE-klass:
D

2,70 m
1,53 m
31,2 kg
2,5 - 8 hk
3 pers

Max lastkapacitet: 550 kg
Durktyp:
Luftdurk
Garanti:
2 år
Åror:
Ja
CE-klass:
D

Längd:
3,79 m
Bredd:
1,76 m
Vikt:
134,6 kg
Rek. motor
15 - 30 hk
Max lastkapacitet: 4 pers / 720 kg
Rigglängd:
Kort

3,56 m
1,73 m
66,9 kg
6 - 20 hk
5 pers

Max lastkapacitet: 700 kg
Durktyp:
Luftdurk
Garanti:
2 år
Åror:
Ja
CE-klass:
D

Längd:
4,05 m
Bredd:
1,91 m
Vikt:
143 kg
Rek. motor
25 - 50 hk
Max lastkapacitet: 5 pers / 730 kg
Rigglängd:
Lång

3,09 m
1,52 m
48 kg
4 - 15 hk
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

DS-380 RIB JOCKEY

DS-410 CC

Durktyp:
Garanti:
Jockeysäte:
Åror:
CE-klass:

Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

Durktyp:
Garanti:
Jockeysäte:
Åror:
CE-klass:

Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

Durktyp:
Garanti:
Jockeysäte:
Åror:
CE-klass:

Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

Motorljud från stora båtar kan göra det svårt att koppla av.
Suzukis utombordare är så otroligt tysta att vissa båtägare har
trott att motorn är avstängd. De kanske överdriver men Suzukis
utombordare har länge uppmärksammats för sin tysta gång.
Till exempel DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP är utrustade
med en resonator på insugningsröret. Luft som sugs in i
insugningsröret vid höga hastigheter är ofta en förbisedd
bullerkälla som kan skapa ett hårt oljud. Om man lägger till en
resonator minskar detta ljud och driften blir exceptionellt tyst.
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SPECIFIKATIONER
DF300AP*2/
250AP*2

MODELL

NYHET

DF250*3/225*3/
DF175AP*2/ DF175*3/
DF200AP*2 DF200A*3
200*3
150AP*2
150*3

DF115A*3/ DF90A/ DF90ATH/ DF60A/50A/ DF60ATH/
100A
80A/70A
70ATH
40A
50ATH/40ATH

DF140A*3

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

Elektriskt

Elektriskt

Elektriskt

Elektriskt

Elektriskt

Elektriskt

X: 290
XX: 299

L: 264*
X: 275
XX: 284

REKOMMENDERAD
RIGGLÄNGD MM
STARTSYSTEM

NYHET

VIKT KG *1

4

DOHC 24 ventiler

MOTORTYP

L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 236
X: 241

L: 232
X: 237

L: 179
X: 184

DOHC 16 ventiler

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

S: 381
L: 508
X: 635*5

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

L: 508
X: 635*5

L: 508
X: 635*5

L: 508
X: 635*5

DF60AQH/
40AQH

L: 508
X: 635*5

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

S: 381
L: 508

S: 381*7
L: 508

S: 381
L: 508

Elektriskt

L: 162
X: 166

S: 102
L: 104
X: 107*5

L: 110
X: 113*5

DOHC 16 ventiler

DF30AQH/
25AQH

L: 508

Elektriskt/manuellt

L: 115
X: 118*5

L: 121
X: 124*5

L: 108
X: 111*5

S: 71
L: 72

S: 73*7
L: 74

S: 63
L: 64

L: 73

DOHC 12 ventiler

V6 (55 grader)

L: 508*6

S: 381*8

S: 381
L: 508

Manuellt

Elektriskt/
manuellt

Manuellt

L: 70*6

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

S: 381*9
L: 508
x: 635*10

S: 381*11
L: 508
x: 635*11

S: 381
L: 508

S: 53,5*
L: 55,5
x: 58*11

S: 52,5*
L: 54,5
x: 57*10

11

S: 381
L: 508

Manuellt

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

Manuellt

Manuellt

Manuellt

S: 39
L: 41,5

S: 24
L: 25

S: 13,5
L: 14

S: 381
L: 508

OHC

OHV

Förgasare

Förgasare

4

4

4

4

3

3

2

2

1

1

2867

2044

1502

941

490

327

208

138

68

98 x 89

51 x 51

60.4 x 48

48 x 38

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

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

1,8

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

5250-5750

97 x 97

86 x 88

75 x 85

72.5 x 76

60.4 x 57,0

60.4 x 57

MAXIMAL EFFEKT KW

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

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

DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

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

FULLGASVARVTAL RPM

DF250AP:
5 500-6 100
DF300AP:
5700-6300

DF200:
5000-6000
DF225:
5000-6000
DF250:
5 500-6 100

5 500-6 100

DF150: 5000-6000
DF175: 5 500-6 100

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

DF25A: 5000-6000
DF30A: 5300-6300

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

8,0

8,0

5,5

4,0

CHOKE
OLJETRÅGSVOLYM LITER

DF100A: 5000-6000 DF70A: 5000-6000
DF115A: 5000-6000 DF80A: 5000-6000
DF140A: 5600-6200 DF90A: 5300-6300
Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

2,7

12V 54A

12V 44A

12V 44A

12V 40A

2,08:1

UTVÄXLING

2,29:1

F-N-R
Drive-by-wire

F-N-R

15”–27,5”

15”–27,5”

2,50:1
F-N-R
Drive-by-wire

2,50:1

F-N-R

12V 19A

2,59:1

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

FUNKTIONER
MODELL

2,59:1

2,27:1

15”-25”

Manuell trim
och tilt med
gastryck
2,27:1

2,42:1

250AP

250

225

200

200AP

Rorkult

Rorkult

Manuell

Manuell

Digital CDI

12V 12A

12V 6A

12V 10A

12V 6A

0,7

0,38

Integral 1.0

Integral 1.0

Digital CDI

Digital CDI

12V 5A (op.)

-

Power trim och tilt

Manuell trim
och tilt

Manuell trim och
tilt med gastryck

Manuell trim och tilt

Bussning

Power tilt

Manuell trim och tilt

2,09:1

2,08:1

1,92:1

2,15:1

F-N-R

F-N

Utsläpp genom propellern

13”-25”

9”-17”

9”-15”

Utsläpp ovanför propellern
7”-12”

7”-11”

6”-7”

5,3/8”

*1: Torrvikt: Inklusive batterikabel, exklusive propeller och motorolja, *2: Suzuki selektiv rotation, *3: Modell med motrotation finns, *4: endast DF200, *5: Endast DF60A, *6: Endast DF30AQH, *7: Endast DF25ATH, *8: Endast DF25A,
*9: Endast DF20AT/DF9.9BT, *10: Endast DF9.9BT, *11: Endast DF9.9BTH, *12: Endast DF9.9AR, *13: Endast DF8AE

NYHET
300AP

Manuell
0,8

Digital CDI

12V 14A

F-N-R

15”–27,5”

Rorkult

12

Utsläpp genom propellern
17”–27,5”

Fjärrstyrd

Gummiupphängning

F-N-R
Drive-by-wire

AVGASUTSLÄPP

Rorkult

1,0

Digital CDI
12V 27A

Rorkult

25

Power trim och tilt

TRIMMETOD

Fjärrstyrd

Elektrisk

Gummiupphängning

UPPHÄNGNING

Rorkult

1,5

Heltransistoriserat
12V 54A

Fjärrstyrd

DF8A: 4700-5700
DF9.9A: 5200-6200

-

25 (Tillval)

TÄNDSYSTEM

DF9.9B: 4 700-5 700
DF15A: 5000-6000
DF20A: 5300-6300

-

-

BRÄNSLETANK LITER

KAROSSENS FÄRG

L: 46*13

DF2.5

2867
97 x 97

VAL AV PROPELLER (STIGNING)

S: 41*12
L: 43,5

OHC

95 x 85

VÄXELLÄGE

S: 44
L: 45

L: 508*13

Elektriskt/manuellt

Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

DF250AP:
184,0
DF300AP:
220,7

GENERATOR

S: 381*12
L: 508

DF6A/5A/4A

3614

SLAGVOLYM CM3

STYRNING

S: 381
L: 508

DF9.9A/8A

4028

ANTAL CYLINDRAR

BORRNING X SLAG MM

DF9.9AR/
8AR

DF20A/15A/DF9.9B

Elektriskt/manuellt
9

S: 62
L: 63

S: 65*8

DF20AT/
15AT/
9.9BT

OHC

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

BRÄNSLESYSTEM

DF30A/25A

200A

175AP

175

NYHET

NYHET
150AP

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/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR

9.9A/8A

6A/5A/4A

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.5

SVART

*1

VIT

●

SUZUKI SELEKTIV ROTATION

*2

●

SUZUKI PRECISION CONTROL SYSTEM
TVÅSTEGS UTVÄXLING

●

VARIABLA INSUGNINGSRÖR
FLERSTEGS INDUKTIONSSYSTEM
HYDRODYNAMISKT VÄXELHUS
FÖRSKJUTEN VEVAXEL
DIREKTTÄNDNING
SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA
SUZUKI LEAN BURN CONTROL-SYSTEM

●

ÅTERKOPPLINGSSYSTEM MED O2-SENSOR

●

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM
VARVTALSBEGRÄNSARE
VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK
FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
HIGH ENERGY ROTATION
TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

●

FÖRVARING PÅ TRE SÄTT

●

GRUNDVATTENSMYG
DUBBLA VATTENINTAG

●

●

SUZUKI ANTI-CORROSION-SYSTEM

●

●

*1: Endast DF140A/DF115A *2: Endast DF90A/70A
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= Standardutrustning

●

●

= Tillvalsutrustning
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Suzukis “Way of Life!” är hjärtat i vårt varumärke. Alla Suzukis fordon, motorcyklar och utombordare är
byggda för att skapa spänning så att du som kund ska kunna njuta av ditt vardagsliv.

Läs din bruksanvisning noga. Kom ihåg att alkohol och andra droger inte går ihop med att köra båt. Bär alltid ﬂytväst när du är på sjön. Använd din
utombordsmotor på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
Suzuki uppmuntrar dig att köra din båt på ett säkert sätt och m
Speciﬁkationer, utseende, utrustning, färger, material och andra ”SUZUKI”-produkter som visas i denna katalog kan ändras när som helst av
tillverkaren utan föregående meddelande och kan variera beroende på lokala förhållanden eller krav. Vissa modeller är inte till
Försäljning av en modell kan upphöra utan varsel. Fråga din lokala handlare om detaljer angående sådana förändringar. Faktiska färger kan skilja sig
från färgerna i denna broschyr.

Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike
Juva industrigatan 23 B, 02920 Esbo
Telefon: 010 321 2000, Fax: 010 321 2019
e-post: suzuki@suzukiﬁnland.com

