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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, kunskaper, färdigheter
och den mest avancerade tekniken till vårt förfogande
på att utforska och utveckla teknik och design som
ger våra utombordare det lilla extra, vare sig det är i
form av förbättrad prestanda, bättre hållbarhet, högre
bränsleekonomi eller tystare gång.
50 år efter lanseringen av vår första utombordsmotor
har Suzuki stolt placerat sig i främsta linjen när det
gäller teknologi inom utombordsmotorer. Med prisbelönt
innovation och design tillhör vi de främsta i branschen.
Båtlivet finns i vårt DNA, och det driver oss vidare i
jakten efter nästa genombrott i prestanda som kommer
att uppfylla våra egna förväntningar, och ännu viktigare,
kundens förväntningar.
När vi ser glädjen hos båtägarna när de använder våra
utombordare känner vi stolthet och tillfredsställelse. Det
driver oss vidare i jakten efter den ultimata utombordaren
så att vi kan ge dig den optimala upplevelsen på sjön.

SUZUKIS ULTIMATA
4-TAKTSUTOMBORDARE
…en som ger båtägare bästa möjliga spänning
och tillfredsställelse.
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50 år med Suzukis utombordare

1965
02

Vår första
utombordare, D55,
lanseras.

1980

1987

1994

1997

2003

2011

2014

DT85/115/140 OI

DT200 Exanté

DF9.9/15

DF60/70

DF200/225/250

DF300AP

DF25A/30A
DF200A/200AP

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

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

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

DF60 och DF70, Suzukis
första fyrtaktsutombordare
med elektroniskt
bränsleinsprutningssystem.

DF200/225/250 (3.614cm³),
de första Suzuki fyrtakts V6
utombordarna lanseras.

Nya generationens
DF300AP lanseras.

DF25A/30A lanseras.
DF200A/200AP lanseras.

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer
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V6-PRESTANDA

DF300AP / DF250AP / DF250 / DF225 / DF200
DRIVE BY WIRE-SERIER

MEKANISKA SERIER

DRIVE BY WIRESERIER

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

Vinnare av
2012 års NMMA
Innovation Award
DF300AP
DF300AP

DF250AP

MEKANISKA
SERIER

Vinnare av
2003 års NMMA
Innovation Award
DF250

DF250

DF225

DF200

Suzuki V6-utombordare: Sätter normen för
teknik, styrka och prestanda.
Prisbelönt, beprövad teknik

Suzukis flaggskepp V6 fyrtaktsutombordarna, som belönats tre gånger av National Marine
Manufacturers Association (NMMA) för innovativ teknik och design, sätter och omdefinierar
normerna efter vilka utombordare bedöms. 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 packa in all denna prisbelönta effekt och prestanda i en otroligt kompakt konstruktion.

Suzuki selektiv rotation

Konstruerad för att leverera Suzukis
bästa, mest avancerade teknik
Det bästa inom nöje och prestanda
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DF300AP och DF250AP var världens första utombordare som hade Suzuki selektiv rotation, en
genialisk teknik som gör att samma motor kan köras både i lägena normal rotation (medsols)
eller motrotation (motsols). För att skifta  rotationsriktning krävs en speciell koppling till
en internkrets och installation av en propeller lämplig för önskad rotation. Samtidigt som
mångsidigheten hos dessa utombordare ökar, eliminerar denna innovativa teknologi behovet
av att köpa en anpassad motrotationsmodell. Detta gynnar både återförsäljare och ägare.
*Den speciella kopplingen och propellern måste köpas separat för att skifta rotationsriktning.

Suzuki Precision Control

DF300AP och DF250AP har Suzuki Precision Control, Suzukis datorbaserade drive-by-wiresystem, som underlättar körningen med en mjuk, exakt reglering och direkt, bestämd växling.
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Det bästa inom raka fyror

DF200AP / DF200A
DRIVE BY WIRE-SERIER

MEKANISKA SERIER

MEKANISKA
SERIER

DRIVE BY WIRESERIER

NYHET

DF200AP

NYHET DF200A

Högspecificerade specifikationer och
funktioner levererar exceptionell prestanda,
kundfördelar och värde.
Marknadsledande effekt/
vikt-förhållande

DF200A/200AP använder en “BigBlock” rak fyrcylindrig motor med en
slagvolym på 2,867cm3 som levererar
kraft och prestanda samtidigt som
den bara väger 226 kg (DF200ATL).
För båtägare som letar efter en
utombordare till en ny båt eller som
överväger motorbyte från en tyngre
V6-utombordare är DF200A/200AP
med sin kompakta storlek, lätta vikt
och bensinsnåla drift det smarta valet.

DF200AP erbjuder ännu mer

Den lätta raka fyran som presterar
som en V6:a — DF200A/AP
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DF200AP är den första 147kW (200 hk)
utombordaren som finns tillgänglig
med drive-by-wire-systemet Suzuki
Precision Control  och Suzuki selektiv
rotation. Återförsäljaren kan konfigurera motorn till antingen normal rotation eller motrotation.

Imponerade siffror

• 2,867cm3 “Big Block” slagvolym.
• 226 kg är 12 % lättare än föregångaren. (DF200ATL)
• Den höga kompressionen på 10.2:1 ökar uteffekten.
• Lean Burn-teknik ger en avsevärt förbättrad  bränsleekonomi.
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HÖG PRESTANDA I MELLANKLASSEN
DF175TG / DF150TG / DF175 / DF150
DRIVE BY WIRE-SERIER

MEKANISKA SERIER

DRIVE BY WIRESERIER

DF175TG

MEKANISKA
SERIER

DRIVE BY WIRESERIER

DF150TG

MEKANISKA
SERIER

DF175

DF150

Med sin stora slagvolym och lätta vikt
levererar Suzukis raka fyrtaktsutombordare
en perfekt balans mellan prestanda och vikt.
Mindre storlek, maximerad slagvolym

Big-block raka fyror levererar
det yppersta inom kraft och prestanda
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Suzukis ingenjörer är skickliga på att maximera effekten och samtidigt minska vikten, och
dessa raka fyrtaktsmotorer är inget undantag.  En slagvolym på 2,867 cm3 ger big-block-kraft
och prestanda från den förvånansvärt kompakta och lätta designen.

Förvandlar kraft till fart

En högre utväxling (2.50:1) som driver en större propeller omvandlar kraften från dessa
big-block fyrcylindriga motorer till enastående acceleration och toppfart.

DF175TG och DF150TG erbjuder ännu mer

DF175TG och DF150TG har Suzuki Lean Burn Fuel Control som maximerar bränsleekonomin utan
att offra prestanda, så att du kan köra längre, snabbare och för mindre. Dessa modeller kan
också utrustas med Suzuki Precision Control, vårt drive-by-wire-gasreglage- och växelsystem.
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SPORTIGA LÄTTVIKTARE

DF140A / DF115A / DF100A / DF90A / DF80A / DF70A
MEKANISKA SERIER

MEKANISKA
SERIER

Det allra bästa inom effekt,
prestanda, pålitlighet och
bränsleförbrukning. Suzukis
mångsidigaste sortiment av
utombordare är redo för
arbete eller nöje

DF115A

DF140A

DF100A

MEKANISKA
SERIER

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

DF90A

DF80A

DF70A

Suzukis innovativa ingenjörskonst i
kombination med Lean Burn Control
levererar en enastående prestanda.
Suzuki Lean Burn Control-teknologi

Alla våra sportiga lättviktsutombordare har Suzuki Lean Burn Control-teknologin som
kontinuerligt reglerar luft- och bränsleblandningen enligt driftsförhållandena. Resultatet
är en avsevärd förbättring i bränsleekonomi ända från låga hastigheter rejält upp i marschfart.

Suzukis innovativa teknik

Modellerna DF140A,DF115A och DF100A har ett återkopplingssystem med O2-sensor som
ger renare och jämnare utsläpp. Dessutom drar DF140A och DF115A också nytta av en
knacksensor som känner av och reglerar felaktig förbränning, vilket gör att motorn kan
köras med optimal prestanda.
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HÖG PRESTANDA

DF60A / DF50A / DF40A / DF60AV / DF50AV
MEKANISKA SERIER

MEKANISKA
SERIER

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

DF60A

DF50A

DF40A

MEKANISKA
SERIER

DF60AV

Suzukis högpresterande kompakta
utombordare ger en mycket mångsidig
användning för ett stort antal båttyper
12

DF50AV

Kompakta och lätta utombordare konstruerade
för att leverera hög prestanda och
bränsleeffektiv drivning.
Självjusterande kamaxelkedja

Alla modeller från DF40A har en underhållsfri kamaxelkedja. En enkel men ändå effektiv design
där kedjan löper i ett oljebad som håller den smord. Den är utrustad med en automatisk
spännare som håller den vid rätt spänning för en underhållsfri drift.

High Energy Rotation

En specialdesignad lägre enhet med en utväxling på 2,42:1 gör att DF60AV och DF50AV kan
driva en större 35,6 cm (14 tum) propeller. Det gör dessa utombordare till det perfekta valet
för att driva stora och tunga båtar.
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BÄRBART NÖJE

DF30A / DF25A / DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5
MEKANISKA SERIER

MEKANISKA
SERIER

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

Vinnare av
2014 års NMMA
Innovation Award
DF30A/25A

DF30A

DF25A

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

MEKANISKA
SERIER

MEKANISKA
SERIER

DF20A

DF9.9A

DF8A

MEKANISKA
SERIER

DF15A

NYHET

NYHET

DF9.9B
NYHET

MEKANISKA
SERIER

Banbrytande, prisbelönt
teknik gör dessa till
“DE ALLRA BÄSTA” inom
bärbar kraft

DF2.5
DF2.5 Lång rigg

DF6A

DF5A

DF4A

Suzukis bärbara utombordare — kraftfulla, kompakta och lätta
Batterilöst bränsleinsprutningssystem

Suzukis batterilösa bränsleinsprutningssystem, som först introducerades på DF20A, DF15A och DF9.9B, är också tillgängligt
för DF30A och DF25A. Tillsammans med Suzukis Lean Burn Control-teknologi ger dessa utombordare en anmärkningsvärd
bränsleekonomi och minskade utsläpp över hela driftsområdet.

Bärbara utombordare fullpackade med funktioner

Våra nya DF6A, DF5A och DF4A modeller har en ensylindrig kraftig motor med en slagvolym
på 138cm3. Låg vikt och generöst vridmoment i mellanregistret ger förträfflig acceleration.
Digital transistoriserad tändning (CDI) ger en snabb och enkel start, jämn tomgång och
snabb respons vid gaspådrag. Rorkulten har ett fullstort grepp, styr- och gasreglagespänning,
F-N-R-växling, 180˚ styrning och en inbyggd varvtalsbegränsare. Våra ingenjörer har strävat
efter att göra dessa modeller lätta och behändiga att förvara, transportera och använda.
För lättare förvaring har dessa motorer 3-oljeläckagefria förvarings-positioner. Stora bärhandtag för transport, lösning för lättare start efter förvaring och ett nytt tilt system som
gör användandet lätt och smidigt.

Three-Way storage
STBD
FRONT
PORT

Låg vikt, men ändå kraftfull
14

Suzukis minsta bärbara fyrtaktare DF2.5 (S-rigg) väger endast 13,5 kg. Lilla DF2.5 är ett utmärkt val för att förse småbåtar
och gummibåtar med massor av kraft och är nu också tillgänglig i en modell med lång rigg för att ge båtägarna ännu
större valmöjlighet.

15

SUZUKIS TEKNIK
KRAFTFULL

INNOVATION

DF200A

KRAFTFULL DRIVKRAFT
Förskjuten vevaxel

Som den första tillverkaren som använder en
förskjuten vevaxel i en fyrtakts utombordare använder
Suzuki denna smarta innovation för att förbättra
uteffekten och skapa en mer kompakt design. Denna
beprövade konstruktion flyttar motorns tyngdpunkt
framåt för att förbättra balans och
minska vibrationerna på riggen.

TILLÄMPLIGA MODELLER

Suzukis utombordare är branschledande med prisbelönt teknik
och design och har funktioner och fördelar som gör båtlivet
ännu mer njutbart

Tvåstegs utväxling

Enstegs
utväxling:
30:36=1,20

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

Denna banbrytande design kan användas i både
normala och motroterande lägen i en lägre
enhet, vilket innebär att du inte behöver köpa en
utombordare med motrotaton. Modeller utrustade
med denna funktion kan användas i normal medsols
rotation eller motrotation. Detta görs genom att
aktivera en tillvalskoppling till en krets inne i motorn
och installera en motroterande propeller. *Den speciella

Tvåstegs
utväxling:
12:25=2,08

Total: 2,50:1

* Dessa utväxlingsförhållanden är de högsta i varje klass.

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

Flerstegs induktion

VARIABEL VENTILTID (VVT)

Flerstegs induktion förbättrar motorns prestanda genom
att utrusta varje cylinder med både långa och korta
insugningsrör. De längre rören är optimerade för att
leverera ett jämnt och effektivt luftflöde till cylindrarna
vid lägre varvtal, vilket ökar bottendraget. Ventilerna på de
kortare, direkta insugningsrören öppnas vid högre varvtal,
vilket ger en högre uteffekt. (DF250, DF225, DF200AP, DF200A,

Tack vare Suzukis avancerade variabla ventiltider som styr
insugningsventilernas tider genom att optimera kamaxelns
tider, har Suzukis ingenjörer uppnått högre moment i
motorns låg- och mellanregister över hela driftsområdet.
Systemet regleras med hydraultryck från oljepumpen och
processen sker automatiskt så allt du behöver göra är att
njuta av kraften och prestandan. (DF300AP, DF250AP, DF250,

DF175TG, DF150TG, DF175, DF150)

DF200AP, DF200A, DF175TG, DF175)

High Energy Rotation

BRÄNSLEEKONOMI
Återkopplingssystem med O2-sensorer

Bränsleekonomin är viktig för alla båtägare. Suzukis Lean Burn
Fuel Control-teknologi är utvecklad för att spara bränsle både
vid låga hastigheter och upp i marschfart. Detta genom att
förutspå bränslebehovet enligt driftförhållandena och förse
motorn med en optimal bränsle-/luftblandning. (Modeller från
DF9.9B till DF300AP förutom DF250,DF225,DF200,DF175,DF150)
Värdena i diagrammet baseras på tester under konstanta förhållanden.
Resultatet varierar beroende på driftförhållandena (båtens design, storlek,
vikt, väder etc.)

Jämförelse av BRÄNSLEEKONOMI (DF300AP mot ursprungliga DF300)
km/l

Bränsleförbrukningen
är 14 % lägre jämfört
med den ursprungliga
DF300, framför allt i
marschfart då motorn
körs i stort sett
hela tiden.

GOOD

14%

Ger renare och jämnare utsläpp. Luft/bränsle-förhållandet regleras i
samtliga av motorns driftområden för att optimera bränsletillförseln
oavsett varvtal. (DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF200A, DF140A, DF115A, DF100A)

Batterilös elektronisk bränsleinsprutning

DF20A, 15A och 9.9B var de första i klassen med bränsleinsprutning
och 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. (DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B)

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Suzuki var den första tillverkaren som använde multi-point sekventiell
elektronisk bränsleinsprutning i fyrtaktsutombordarna. Det är en
standardfunktion som ger snabbare starter och jämnare acceleration för
alla våra utombordare, från DF9.9B till vårt flaggskepp DF300AP.

Hydrodynamiskt växelhus

Trolling

Crusing

DF300AP (LEAN BURN)

High-Speed
Original DF300

PÅLITLIGHET
SJÄLVJUSTERANDE
KAMAXELKEDJA
På alla modeller från DF40A 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.
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rpm

Spjällhus
Växelväljare

DF300AP

Rullvipparmar

Med en utväxling på 2.42:1 i den lägre enheten kan våra
High Energy Rotation-modeller driva en större 35,6 cm
(14 tum) propeller. (DF60AV, DF50AV)

LEAN BURN

kopplingen och propellern måste köpas separat för att skifta
rotationsriktning. (DF300AP, DF250AP, DF200AP)

Detta tekniskt avancerade system är ett datorbaserat
drive-by-wire-system som 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 i marinor och när det är ont om plats.
Systemet kan konfigureras för enkel, dubbel, trippel
och fyrdubbel installation samt för dubbla förarplatser.
I kombination med Suzukis Lean Burn Control-system
bidrar det till bättre bränsleekonomi över ett brett
arbetsområde. (DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF175TG, DF150TG)

Suzukis ingenjörer har gjort växellådan strömlinjeformad med en
hydrodynamisk design som gör att den lägre enheten kan röra sig
genom vattnet med mindre vattenmotstånd.  Detta bidrar till
snabbare acceleration, högre fart och bättre bränsleekonomi.

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)

Långa avstämda insugningsrör

De långa avstämda insugningsrören på alla
utombordare från DF40A till flaggskeppet DF300A är
specialanpassade för att ge ett jämnt och effektivt
luftflöde till motorn för ökad kraft och prestanda.

Tyst drift
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.
DF200A/200AP är utrustad 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.

Resonator

TVÅVÄGS VATTENINTAG

Oﬀset

(DF30A, DF25A)

ANVÄNDARVÄNLIG

(DF300AP, DF250AP, DF90A, DF80A, DF70A)

Motorns kylsystem är beroende av vattnet som
tillförs genom de lågt placerade vattenintagen
på den lägre enheten. Med hjälp av denna
dubbla lågvattenintagskonfiguration 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 vilket
gör att DF300AP/250AP kan köras i grunt vatten.

Förskjuten vevaxel

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.

SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM

Vrid bara om nyckeln och släpp (eller tryck på knappen)
så förblir startsystemet aktiverat tills motorn startar.
Systemet ger jämnare och bättre starter. (DF300AP,
DF250AP, DF200AP, DF200A, DF175TG, DF150TG, DF140A, DF115A,
DF100A, DF90A, DF80A, DF70A, DF60AV, DF60A, DF50AV, DF50A, DF40A)

TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM

För att skydda båten och motorn från skador som kan
uppstå när motorn lutas har Suzukis utombordare en
tiltbegränsningsomkopplare som användaren justerar.
Detta förhindrar att utombordaren lutas förbi en
förbestämd punkt. (DF50AV och alla Power Trim & Tilt-modeller
från DF60A)

Suzuki Troll Mode System *tillval

Detta system ger båtägarna en mycket fin kontroll vid
låga varvtal. Det här enkla systemet, som är tillgängligt
som ett tillval på ett antal motorer, låter dig justera
motorns varvtal i steg om 50 rpm. Systemet har en
egen varvräknare och en manöverbrytare och fungerar
parallellt med Suzukis flerfunktionsmätare och analoga
mätare med dubbel skala.
(Suzuki Troll Mode System är ursprungligen tillgängligt på
funktionsrorkult på modeller från DF40A.)
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DELAR, TILLBEHÖR OCH KVALITET
NYHET SUZUKI NYCKELLÖST STARTSYSTEM*

KODAD FJÄRRKONTROLL (NYHET)

Suzukis nyckellösa startsystem använder en kodad
fjärrkontroll för att sända en åtkomstkod till motorns
startsystem. Så länge du står inom en meter från
konsolen med den kodade fjärrkontrollen är allt du
behöver göra att 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.

Kommunikationsområde <1m

Ta reda på mer genom att titta på våra filmer

HUVUDBRYTARENHET (NYHET)
MANÖVERPANEL
DF200AP

BUZZER

Ta reda på mer genom att
titta på våra filmer

BRÄNSLEFILTER - UTVÄNDIGT

HUVUDENHET (NYHET)

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

NYHET FLERFUNKTIONSMÄTARE
Suzukis flerfunktionsmätare är först i klassen med att erbjuda en
ordentlig färgskärm som ger dig all prestandainformation du behöver
med bara en mätare. Mätaren kan också  användas med antingen digital
eller analog avläsning och har dessutom en funktion som visar dag- och
nattläge. Individuella element kan också förstoras för att ytterligare
förbättra användarvändligheten, funktionaliteten och tillförlitligheten.

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
•  Bränsleflöde [l/h, gph] (momentant)
•  Körsträcka [km/l, mpg] (momentan och genomsnitt)
•  Körtid [h], Köravstånd [km, M, NM]
•  Motortimme, Spänning, Vattentemp och mer...

DAGTID

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

OLJE- OCH FILTERBYTE

BRÄNSLEFILTER - INVÄNDIGT

TÄNDSTIFT

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

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

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

TACHO Analog & SPEEDO-läge
Motorposition Motorvarvtal Grunt eller vatten

Hastighet*

Bränsle Trim

VäxlingVarning

Tidsindikator

TACHO-LÄGE

NATTETID

SUZUKI LEDER I PRISVINNANDE INNOVATION
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 produkterna 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 har 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.

ANODER
MOTOROLJA
Tilldelade priser

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

KVALITET

Lägre utsläpp, effektiv drift

Suzuki rostskyddsfärg

Suzukis avancerade fyrtaktsteknik ger högeffektiv körning och lägre
utsläpp. Detta gör att Suzukis utombordare kan uppfylla några av världens
strängaste utsläppsnormer*1 inklusive EURO 1 (Direktiv 94/25/EG ändrad
av Direktiv 2003/44/EG)*2, och har fått trestjärniga betyg från
California Air Resources Board (CARB).

Suzukis rostskyddsfärg är speciellt framtagen för att skydda din
utombordare från salt och havsvatten. Den appliceras direkt på
aluminiumet för att ge maximal bindning, täcks med en epoxygrundfärg,
följt av färgat grundlack och till sist transparent akryllack.

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

PROPELLERUNDERHÅLL
VÄXELLÅDSOLJA FÖR LÄGRE ENHET

Ytbehandling med genomskinligt akryllack

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

Svart akryllack metallack
Epoxigrundfärg
Suzuki rostskyddsfärg
Suzuki aluminiumlegering

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

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

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.
*Inkluderar delar som kräver byte hos återförsäljaren.
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Det är viktigt att underhålla
propellern för optimal effektivitet
och prestanda. Ta bara loss
propellern och kontrollera
eventuella skador. Kontrollera också
kardanaxeln för eventuella skador
och ta bort fiskelinor eftersom
de kan skada oljetätningen i den
nedre enheten. Reparera eller byt
ut propellern om nödvändigt och
applicera fett på splinen innan du
monterar tillbaka den.
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Specifikationer
DF300AP*2/
250AP*2

Modell

NYHET

NYHET

DF250*3/225*3/
DF175TG*3/
DF200AP*2 DF200A*3
200*3
150TG*3

DF175*3/
150*3

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

Vikt kg *1

4

DOHC 24 ventiler

MOTORTYP

L: 228,0
X: 233,0

L: 226,0
X: 231,0

L: 223,0
X: 228,0

L: 215,0
X: 220,0

DOHC 16 ventiler

L: 179,0
X: 184,0

L: 182,0
X: 187,0

L: 155,0
X: 158,0

L: 161,0
X: 164,0

V6 (55 grader)

Borrning x slag m/m

4

4

4

4

2867

2867

2044

1502

98 x 89

95 x 85

97 x 97

97 x 97

86 x 88

75 x 85

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

5500-6100

DF150: 5 000-6 000
DF175: 5500-6100

DF250AP:
184,0
DF300AP:
220,7

maximal effekt kw

fullgas driftområde rpm

DF200:
DF250AP: 5 000-6 000
5500-6100
DF225:
DF300AP:   5 000-6 000
5700-6300
DF250:
5500-6100

styrning

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

Fjärrstyrd

-

-

-

-

-

-

8,0

8,0

8,0

8,0

5,5

4,0

choke
oljetrågsvolym liter

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

L: 508
  X: 635*5

S: 381
L: 508

S: 381*6
L: 508

S: 381
L: 508

Elektrisk
S: 102,0
L: 108,0
L: 104,0
  X: 111,0*5
  X: 107,0*5

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

DF30AQH/
25AQH

L: 508

Elektrisk/manuell
L: 120,0
X: 123,0*5

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

S: 71,0
L: 72,0

S: 73,0*6
L: 74,0

S: 63,0
L: 64,0

L: 73,0

3

Rorkult

12V 54A

12V 54A

12V 44A

12V 40A

S: 381*7

S: 381
L: 508

Manuell

Elektrisk/
manuell

Manuell

L: 70,0

2,08:1

2,29:1

F-N-R
Drive-by-wire

F-N-R

2,50:1
F-N-R
Driveby-wire

F-N-R

2,50:1

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

DF40A: 5 000-6 000                         
DF50A: 5300-6300                                
DF60A: 5300-6300                                
Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Rorkult

15”–27,5”

15”–27,5”

17”–27,5”

UTRUSTNING
MODELL

DF300AP

S: 53,5*
L: 55,5
x: 58,0*10

S: 52,5*
L: 54,5
x: 57,0*9
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S: 47,0
L: 48,0

Manuell
S: 48,0
L: 49,0

S: 44,0
L: 45,0

S: 381*12
L: 508

Fjärrstyrd

Rorkult

S: 381
L: 508

Manuell

Manuell

Manuell

S: 43,5*12
L: 46,0

S: 39,0
L: 41,5

S: 23,5
L: 24,5

S: 13,5
L: 14,0

OHC

OHV

Förgasare

Förgasare

2

1

1

208

138

68

60.4 x 57,0

60.4 x 57

51 x 51

60,4 x 48

48 x 38

DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

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

DF4A: 2,94
DF5A: 3,68
DF6A: 4,42

1,8

Fjärrstyrd

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

DF9.9B: 4700-5700
DF15A: 5 000-6 000
DF20A: 5300-6300
Rorkult

Fjärrstyrd

Rorkult

Fjärrstyrd

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

Rorkult

Rorkult

Fjärrstyrd
Elektrisk

1,5

Manuell

Digital CDI

12V 14A

12V 12A

Digital CDI
12V 6A

12V 10A

12V 6A

Manuell trim och
tilt med gastryck

2,27:1

2,42:1

Power trim och tilt

Manuell trim
och tilt

2,27:1

Manuell trim och tilt
Tilt med gastryck

Manuell trim och tilt

Rorkult

Rorkult
Manuell

0,7

0,38

Integral 1.5

Integral 1.0

Digital CDI

Digital CDI

12V 6A (op.)

-

Bussning

Power tilt

Manuell trim och tilt

2,09:1

2,08:1

1,92:1

F-N-R
                                                                                                                             Utsläpp genom propellern

13”-25”

9”-17”

DF250

DF225

DF200

2,15:1
F-N

9”-15”

Utsläpp ovanför propellern
7”-12”

7”-11”

6”-7”

5,3/8”

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

NYHET
DF250AP

5250-5750

Manuell

0,8
12

Digital CDI

DF4A:
4000-5000
DF5A:  
4500-5500
DF6A:  
4750-5750

Rorkult
Elektrisk

1,0

25

12V 19A

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

Elektrisk/manuell
S: 41,0*11
L: 43,5

DF2.5

2

F-N-R

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

S: 381*11
L: 508

S: 381
L: 508

Elektrisk/manuell
8

DF25A: 5 000-6 000
DF30A: 5300-6300

2,7

2,59:1

15”-25”

S: 381
L: 508

DF6A/
5A/4A

DF9.9A/8A

                                   Gummiupphängning

F-N-R
Driveby-wire
15”–27,5”

DF9.9AR/
8AR

-

                                                                                                                             Utsläpp genom propellern

VAL AV PROPELLER (stigning)*

S: 381
L: 508

DF20A/15A/DF9.9B

327

-

12V 27A

2,59:1

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

490  

72.5 x 76                                   

                                                                                                                                 Power trim och tilt

utväxling

S: 381*8
L: 508
x: 635*9

DF20AR/
15AR/9.9BR

OHC

                         Gummiupphängning

upphängning

S: 62,0
L: 63,0

S: 65,0*7

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

3

941                                          

25 (tillval)

12V 44A

L: 508

DF20AT/
15AT/
9.9BT

Batterilös multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

DF100A:
5 000-6 000
DF70A: 5 000-6 000
DF115A:
DF80A: 5 000-6 000
5 000-6 000
DF90A: 5300-6300
DF140A: 5600-6200
Fjärrstyrd

DF30A/25A

OHC

                                                                                                                                  Heltransistoriserat

generator

KAROSSENS FÄRG

L: 508
  X: 635*5

-

BRÄNSLETANK kapacitet lit

avgasutsläpp

DF60AQH/
40AQH

DOHC 12 ventiler                              

3614

slagvolym cm3

växelläge

S: 381
L: 508
  X: 635*5

DOHC 16 ventiler

4028

antal cylindrar

trimmetod

DF60AVTH/
50AVTH

Multi-point sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Bränslesystem

tändsystem

DF60AV/
50AV

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

DF140A*3

DF200AP

DF200A

NYHET
DF175TG

DF175

DF150TG

DF150

DF140a/
115A/100A

DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A

DF60ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/ DF60AQH/
50AVTH
40AQH

DF50A/
40A

DF50ATH/
40ATH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF30A/
25A

DF20AT/
DF20ATH/
DF15AT/9.9BT 15ATH/9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

DF20A/15A/
9,9B

DF9.9AR/
8AR

DF9.9A
8A

DF6A/
5A/4A

DF2.5

SVART
VIT

*1

*2

SUZUKI SELEKTIV ROTATION
SUZUKI PRECISION CONTROL SYSTEM
TVÅSTEGS UTVÄXLING
VARIABLA INSUGNINGSRÖR
FLERSTEGS INSUGSSYSTEM
HYDRODYNAMISKT VÄXELHUS
FÖRSKJUTEN VEVAXEL
DIREKT TÄNDNING
SJÄLVJUSTERANDE KAMAXELKEDJA
SUZUKI LEAN BURN CONTROL
ÅTERKOPPLINGSSYSTEM MED O2-SENSOR
SUZUKI EASY START SNABBSTARTSYSTEM
VARVTALSBEGRÄNSARE
VARNING FÖR LÅGT OLJETRYCK
FÄRSKVATTENSPOLSYSTEM
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
HIGH ENERGY ROTATION
TILTBEGRÄNSNINGSSYSTEM
GRUNDVATTENSMYG
DUBBLA VATTENINTAG
SUZUKI ANTI-CORROSION SYSTEM

*1: endast DF140A/DF115A,  *2: endast DF90A/DF70A
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= Standardutrustning

= Tillvalsutrustning
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Suveränt smidiga båtmodeller
DS-230 / DS-265 / DS-360 / DS-310 / DS-350 / DS-380 / DS-410
AL

RIB

RIB

RIB JOCKEY

CC

DS-230
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor:
Max antal pers:

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

Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

385 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

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

Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

550 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

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

Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
Åror:
CE-klass:

700 kg
Luftdurk
2 år
Ja
D

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

Max lastkapacitet:
Durktyp:
Garanti:
CE-klass:

600 kg
Glasfiber
2 år
D

3,48 m
1,76 m
74 kg
6 - 20 hk
4 pers / 600 kg
Kort

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

Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

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

Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D

DS-265
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
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor
Max lastkapacitet:
Rigglängd:

DS-380 RIB JOCKEY
Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor
Max lastkapacitet:
Rigglängd:

DS-410 CC
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Längd:
Bredd:
Vikt:
Rek. motor
Max lastkapacitet:
Rigglängd:
Durktyp:
Garanti:
Jockeysäte:
Åror:
CE-klass:

NYHET

3,79 m
1,76 m
134,6 kg
15 - 30 hk
4 pers / 720 kg
Kort

NYHET
4,05 m
1,91 m
143 kg
25 - 50 hk
5 pers / 730 kg
Lång
Glasfiber
2 år
Ja
Ja
D
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VI ÄR SUZUKI
Michio Suzuki grundade Suzuki Loom Works år 1909 för att förse
den blomstrande textilindustrin med vävstolar. Han var hängiven
innovativ ingenjörskonst och började fokusera på att skapa
produkter som öppnade vägen för nya livsstilar.
Över 100 år har gått men hans filosofi lever vidare i vår slogan
"Way of Life!" och vårt engagemang för att ge kunderna
värdepackade produkter som ger nöje och tillfredsställelse samtidigt
som de uppfyller de dagliga behoven.

HUVUDKONTOR

MARINTEKNISKT CENTRUM

PRISER
Suzukis utombordare är välkända för sin tekniska
innovation och Suzuki har fått ta emot fler NMMA
Innovation Awards för sina fyrtaktsutombordare än någon
annan tillverkare. Denna framgång beror på vår omfattande
erfarenhet av att utveckla teknik för fordon, motorcyklar,
fyrhjulingar, utombordare, och en exakt förståelse av
kundens behov.

Suzukis “Way of Life!” är hjärtat i vårt varumärke - alla Suzukis fordon,
motorcyklar och utombordare är byggda för att skapa spänning så att kunderna kan njuta av sitt vardagsliv.

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.

DIN AUKTORISERADE SUZUKI-ÅTERFÖRSÄLJARE

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.

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

www.suzuki.fi
Tryckt i Finland 2016

