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Mercury behind you,
the world before you!
We stevenen al 75 jaar resoluut vooruit en in al die jaren 
hebben we heel wat zien veranderen. Het varen heeft in de loop 
van de decennia een drastische en voortdurende ontwikkeling 
doorgemaakt. We zijn er trots op dat we daar ook een rol in 
hebben gespeeld... en erachter staan. De geschiedenis van 
Mercury wordt gekenmerkt door grenzen die worden verlegd, 
regels die worden herschreven en het herdefiniëren van 
kracht, efficiëntie en betrouwbaarheid. We zullen de koers 
blijven bepalen, waarbij we het verleden en, zonder twijfel, 
ook een paar concurrenten in ons kielzog zullen achterlaten.
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VERADO®

Soepel en stil
de mercury Verado met compressor is bijzonder stil. de 
in lijn zescilindermotor is beter uitgebalanceerd en loopt 
soepeler dan de traditionele v blokken. en bij de 
zescilindermodellen is de powerhead volledig gescheiden 
dankzij het unieke ophangingssysteem voor de geavanceerde 
middensectie, waardoor er vrijwel geen trillingen zijn.

Duurzaamheid ten top 
kwaliteit en betrouwbaarheid zijn vanzelfsprekend. Zo is de 
Verado bijvoorbeeld voorzien van lange bouten die door het 
hele motorblok en de cilinderkop lopen. hierdoor ontstaat een 
motorblok en cilinderkop uit één geheel waarin geen 
compressie spanningen aanwezig zijn, hierdoor wordt het 
systeem nog betrouwbaarder doordat de effecten van 
uitzetting en inkrimping worden opgeheven. Verder wordt de 
duurzaamheid van de Verado verbeterd door de exclusieve 
geïntegreerde mercury oliekoeler die de olietemperatuur op 
het juiste niveau houdt en olieverdunning tegengaat.

De juiste uitrusting
de mercury Verado biedt lower units voor meerdere 
toepassingen, of u nu één of meerdere motoren gebruikt, 
onder de kust vaart of buitengaats. met meer dan zeventig 
jaar ervaring op het gebied van aandrijfsystemen voor boten 
weten wij precies wat het beste werkt.

Als u zelf uw buitenboordmotor zou kunnen ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien? De ingenieurs van Mercury hebben goed 
geluisterd naar vaarliefhebbers zoals u en hun wensen verwerkt tot een revolutionair product: de Verado, tot dusver de enige 
in serie geproduceerde viertaktbuitenboordmotor met een compressor De aangetoonde betrouwbaarheid, de soepele 
prestaties en het grote bedieningsgemak maken de Mercury Verado tot het meest geavanceerde aandrijfsysteem op het water.

Ongekend  
 Vaarplezier

300 pk
250 pk

225 pk
6-Cil.

200 pk
175 pk

150 pk
4-Cil.

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) 

wiT, ZwART, uw KeuZe
naast de standaardkleur phantom Black biedt 
mercury nu ook Verado buitenboordmotoren 
van 300 pk in twee tinten wit aan: cold Fusion en 
warm Fusion. de twee nieuwe tinten mercury 
white passen bij bijna ieder bootontwerp of  stijl.
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Bedieningsgemak 
dankzij mercury’s shadow technologie is er geen gedoe 
meer met het bedienen van meerdere motorhendels. in 
plaats daarvan bedient u voortaan met slechts twee hendels 
meerdere motoren. de shadow modus is bovendien niet 
alleen geschikt voor drie of vier motoren, maar ook voor 
dubbele stuurstand installaties.

Efficiënt
de Verado is de zuinigste 
motor in zijn klasse.

Lage gebruiks- en onderhoudskosten 
het klepbedieningsmechanisme van de Verado is gedurende de 
levensduur van de motor volledig onderhoudsvrij.

Anticorrosiebescherming
de combinatie van een legering met een laag kopergehalte, 
het mercFusion lakproces en de beschermingslaag tegen zout 
water staat garant voor de beste anticorrosiebescherming in 
de branche – ongeacht de vaaromstandigheden.

robot gestuurde productieprocessen 
staan garant voor constante kwaliteit en 
precisie.

elke Verado wordt pas ingepakt nadat 
tijdens het hele montageproces alle 
onderdelen zijn getest en we de motor 
hebben laten proefdraaien.

Uiterst soepel en fluisterstil
de perfect uitgebalanceerde zescilinderlijnmotor van de 
225   300 pk modellen en de geavanceerde middensectie 
(ams) met ophangingspunten rondom maken de boot 
vrijwel trillingsvrij.

Vermogen
het directe laadvermogen van de compressor met 
intercooler zorgt voor een geweldig holeshot, een 
ongeëvenaarde acceleratie in het middenbereik en een 
hoge topsnelheid.

dankzij ergonomische werkplekken 
kunnen de Verado technici zich op de 
details concentreren, motor na motor, 
de hele werkdag lang.

2004
Mercury introduceert Verado, de eerste 

productiemotor met compressor. De 
revolutionaire Verado stelt nieuwe normen 

voor buitenboordmotoren met een 
indrukwekkend vermogen, een geweldige 
acceleratie opmerkelijk laag geluidsniveau 

en een ongeëvenaarde stuurervaring.
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Door even tegen de joystick te duwen of ermee te draaien, kan een boot in vrijwel 
elke richting worden gemanoeuvreerd – zijwaarts, diagonaal of draaiend rond zijn 
eigen as. 

Bedien twee, drie of vier Verado-buitenboordmotoren van 250 of 300 pk, 
zelfs bij een krachtige wind en een sterke stroming. Het systeem is 
naadloos te integreren met Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) en 
elektrohydraulische stuurbekrachtiging, en het standaard geïntegreerde 
automatische besturingssysteem biedt de functies Auto Heading en 
Waypoint Sequencing.

Totale controle

Hoofdkenmerken
•	 eenvoudig aanleggen en manoeuvreren met 

de joystick

•	 stiller en veelzijdiger dan boeg  en 
hekschroeven

•	 proportionele joystick om met één hand gas 
te geven en te sturen

•	 smartcraft® digital throttle & shift (dts) 
en elektrohydraulische stuurbekrachtiging 

•	 systeem kan worden onderhouden terwijl 
de boot in het water ligt

•	mercury’s motorgarantie voor jarenlang 
zorgeloos vaarplezier

•	 alle onderdelen vervaardigd door mercury

Mercury introduceert 
joystickbesturing voor 
buitenboordmotoren. 
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VesselView 7

Bijzondere functies

BeDieNiNGSPANeeL
Voor het activeren van alle Joystick piloting functies, of om 
met één vinger de koers te wijzigen. 

VeSSeLView®*
Bedien en bewaak al uw bootsystemen via 
een centraal gegevensdisplay, of stel de 
cruise control functie in. 

Standaardkenmerken

JOYSTiCKFuNCTiONALiTeiT
•	 Zijwaarts en diagonaal varen

•	 de boot rond zijn eigen as laten draaien 
door even tegen de joystick te duwen

•	 intuïtieve, proportionele regeling van 
stuwkracht en snelheid

•	 Verbeterde aanlegstand

•	 langere tijd met laag toerental varen in 
zones waar hekgolven verboden zijn

•	 motortrim wordt automatisch ingesteld 
op het vooraf geselecteerde niveau als 
de joystick wordt bediend

VeiLiGHeiD, 
BeTROuwBAARHeiD eN 
DuuRZAAMHeiD
•	 engine guardian voor bescherming en 

zorgeloos vaarplezier

•	 gebaseerd op de beproefde axius® en 
Zeus® pod designs

MOTOROPTieS  
    ToT 4 MoToren
•	 250 pk Verado®

•	 300 pk Verado

eXTRA FuNCTieS
•	 dts
•	 smartcraft
•	 geschikt voor dubbele 

stuurstandinstallaties

SKYHOOK®

mercury’s gepatenteerde digitale ankertechnologie houdt 
uw boot op zijn plaats en op koers, met één druk op de knop.

wAYPOiNT SequeNCiNG
stel gewoon uw koers in en activeer 
waypoint sequencing. Joystick piloting 
leidt u dan punt voor punt naar uw 
eindbestemming.

AuTO HeADiNG
het besturingssysteem is voorzien van 
een elektronisch kompas dat uw boot op 
koers houdt. met de joystick kan de koers 
met één graad worden gewijzigd; een 
koerswijziging van 10 graden is mogelijk via 
het besturingspaneel.

*Joystick piloting leverbaar met VesselView 4 en VesselView 7



8

PRO  
FOURSTROKE

SNEL EN 
BETROUWBAAR

Lage gebruiks- en 
onderhoudskosten
het klepbedieningsmechanisme van de Verado is 
gedurende de levensduur van de motor volledig 
onderhoudsvrij.

Prestaties/vaarbeleving
de Verado met compressor brengt u direct in 
plané en staat garant voor een sensationele 
topsnelheid, terwijl digital throttle & shift (dts) en 
de stuurbekrachtiging voor een soepele bediening 
zorgen. en de smartcraft® technologie biedt u 
essentiële gegevens over uw boot en motor. 

Fluisterstil en soepel
onze geavanceerde middensectie (ams) met 
ophangingspunten rondom zorgt voor een stille en 
trillingsvrije vaarbeleving, perfect voor vissers of 
voor luxe pontonboten.

Met de Verado Pro kiest u voor een viertaktmotor 
met de prestaties waar Mercury Marine bekend 
om staat. De Verado Pro met compressor 
zorgt voor een geweldig holeshot, een 
ongeëvenaarde acceleratie en topsnelheid.

Voor wie op zoek is naar de prestaties 
van een wedstrijdmotor.

Lift en kracht
het directe vermogen van de compressor met 
intercooler brengt zelfs zwaarbeladen boten sneller 
in plané en zorgt voor een ongeëvenaarde acceleratie 
in het middenbereik.

300 pk
250 pk6-Cil.

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) 
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alle buitenboordmotoren worden uitvoerig 
getest in het technisch laboratorium, 
waar technici alle essentiële gegevens en 
prestaties van de motor kunnen volgen.

mercury’s unieke gieterij vervaardigt 
volgens de “pressurized lost foam” 
technologie complexere gietstukken die 
minder bevestigingsmiddelen vereisen en 
daardoor lichter en betrouwbaarder zijn.

Van alle onderdelen worden exemplaren 
van de lopende band afgehaald om te 
controleren of ze overeenkomen met het 
oorspronkelijke ontwerp.

Brandstofbesparing 
mercmonitor eco screen registreert continu de motortrim, 
het toerental en het brandstofverbruik en biedt gemakkelijk 
afleesbare gegevens, zodat u zo zuinig mogelijk kunt varen. 

“Als het niet goed genoeg 
is voor mijn boot, is het 
niet goed genoeg.”

 

Leon Sippel, Castings Trim operator 
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OPTIMAX®
 PRO XS

KEUZE VAN 
 DE PRO’S

Snelheid/preStatieS
carbon fiber reedkleppen zorgen voor meer vermogen en 
koppel, wat in een spectaculaire acceleratie en topsnelheid 
resulteert, terwijl aangepaste uitlaattuners en race 
cilinderkoppen maximaal vermogen en optimale prestaties 
leveren. 

Krachtig en efficiënt
een optimax pro xs gebruikt tot 14% minder brandstof 
dan de gemiddelde viertaktmotor van onze concurrenten. 
ons directe brandstof injectie systeem beschikt over de 
meest efficiënte brandstof en luchtvermenging, terwijl de 
domeshaped zuigers zorgen voor een maximale verbranding. 
meer vermogen. minder brandstofverbruik. minder uitstoot. 
perfect

OptiMax Pro XS buitenboordmotoren zijn snel van 
binnen naar buiten. Tweetraps directe brandstofinjectie 
(DFI), high-performance carbon fiber reedkleppen en 
aangepaste uilaattuners, werken samen om ongekende 
acceleratie en ongeëvenaarde topsnelheid te leveren. 

Voor wie op zoek is naar de prestaties 
van een wedstrijdmotor.

hydrodynamiSch geoptimaliSeerd
het onderwaterhuis van optimax buitenboordmotoren  
is hydrodynamisch geoptimaliseerd voor efficiëntie en 
hogere topsnelheden. de gepatenteerde waterpickups 
in de torpedo houden de motor koel, ongeacht de hoogte 
van de buitenboordmotor, en de robuuste tandwielen en 
aandrijfonderdelen zijn uiterst duurzaam.

115 pk3-Cil. 200 pk
150 pk6-Cil.

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) 
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de tandwielen worden door mercury in 
house nauwkeurig afgewerkt voor de 
hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

mercury’s eigen warmtebehandelings 
ruimte zorgt voor robuuste onderdelen 
die bestand zijn tegen de zwaarste 
toepassingen.

fury prop
de razendsnelle Fury® propeller van 
mercury verbetert accerelatie  met 12% en de 
topsnelheid met 2,3 km/u ten opzichte van de 
mercury tempest® plus propeller. de Fury is 
dan ook ideaal voor buitenboordmotoren van 
200 pk of meer. 

mercury marine produceert de best 
presterende propellers. Van elke rVs 
propeller begint de productie met een 
perfecte wasreplica van het eindproduct.
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FOURSTROKE

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) 

Grenzeloze 
betrouwbaarheid

minder belaSting,  
geen StreSS
minder belasting , meer vermogen. dat is waar 
het bij de 150 pkviertaktmotor van mercury om 
draait. dankzij de cilinderinhoud van 3 l levert 
deze 4 cilindermotor met bovenliggende 
nokkenas bij een lager toerental een hoger koppel 
en meer pk’s. daardoor is de motor uiterst 
duurzaam en heeft u er geen omkijken naar.

lichte Krachtbron
in het algemeen geldt: hoe groter de 
cilinderinhoud, hoe zwaarder de motor. maar niet 
bij de 150 pkviertaktmotor van mercury. deze 
motor is de lichtste in zijn klasse en is niet alleen 
ideaal als krachtigere motor voor uw huidige boot, 
maar ook als krachtpatser voor een nieuwe boot.

perfect alS Krachtigere motor voor uw boot
dankzij de compacte, lichte vormgeving kan de  mercury 150 pkviertaktmotor op een krappe spiegel worden gemonteerd. Bij het 
trailervervoer van een boot is elke kilo gewichtsbesparing mooi meegenomen. Bovendien biedt de 150 pkviertaktmotor alle mogelijkheden 
voor mechanische of hydraulische besturing, mechanische bedienings /kabelsystemen en een complete reeks extra instrumenten.

minder vaaK naar de dealer
of de motorkap er nu op zit of niet, de 150 
pkviertaktmotor ziet er gewoon goed uit. en 
alle onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk 
voor standaardonderhoud. Voeg daar het 
gebruiksvriendelijke olieverversingssysteem, 
de goed bereikbare brandstoffilter en een 
onderhoudsvrij klepbedieningsmechanisme aan toe 
en u hebt een van de makkelijkst te onderhouden 
buitenboordmotoren die te verkrijgen is

Onze ingenieurs hadden een duidelijke opdracht: ontwerp en produceer de betrouwbaarste 150 pkviertaktbuitenboordmotor 
in de branche. Om dat voor elkaar te krijgen, lieten ze een krachtig drieliterblok met meer dan 250 pk slechts 150 pk leveren. 
Een prima oplossing, want daardoor gaat het motorblok veel langer mee. De motor heeft behalve de grootste cilinderinhoud 
in zijn klasse ook een robuust onderwaterhuis en is bijna 10.000 uur aan praktijktests onderworpen en aangepast. Voeg daar 
de toonaangevende 2-jarige fabrieks- en anticorrosiegarantie aan toe en u begrijpt waarom wij vinden dat onze ingenieurs 
prima werk hebben geleverd.

150 pk4-Cil.
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Bob Stuber, Mercury Marine Safety Tester 

“Onze log-strike test is bijzonder 
zwaar. Als een product de test 
heeft doorstaan, weten we dat het 
uiterst veilig en betrouwbaar is.”

Prestaties, duurzaamheid en efficiëntie
deze 3 liter viercilindermotor met bovenliggende nokkenas 
levert met gemak 150 pk. de royale cilinderhoud staat garant 
voor meer vermogen bij een lager toerental. daardoor is de 
motor uiterst duurzaam en hebt u er geen omkijken naar.

Optimale prestaties
de mercury enertia® is de perfecte propeller voor de 150 
pkviertaktmotor. deze revolutionaire, speciaal voor grote 
viertaktbuitenboordmotoren ontworpen propeller heeft een kleine 
diameter en een groot blad en is vervaardigd van mercury’s eigen 
x7® propellerlegering, wat resulteert in een fenomenale acceleratie, 
topsnelheid en duurzaamheid.

Compact en veelzijdig
de lichtste 150 pk die verkrijgbaar is, lichter dan de meest 
verwante viertaktmotor van de concurrent.

2011
De Mercury 150 FourStroke wordt 

gelanceerd op de botenbeurs in Genua 
(Italië) als de meest robuuste, kleinste 
en lichtste 150pk-viertaktmotor en de 

eerste die de traditionele voordelen van 
een tweetaktmotor combineert met 

geavanceerde technologie.
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1962

FOURSTROKE

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) De volgende 
generatie

Dankzij het nooit aflatende streven van Mercury om 
toonaangevende innovatie aan te bieden kunt u nu een 
lichtere, compactere FourStroke-buitenboordmotor 
aan uw spiegel hangen die betere prestaties en een 
snellere acceleratie  levert en beter geschikt is voor 
skiën, boarden dan de vorige modellen van 80 - 115 pk. 
Daarnaast biedt de motor een lager brandstofverbruik, 
zorgeloos onderhoud en robuuste betrouwbaarheid.

laag brandStofverbruiK
minder gewicht in combinatie met een hoge cilinderinhoud 
helpt deze Fourstroke buitenboordmotoren een zo 
laag mogelijk brandstofverbruik te bereiken, vooral 
bij kruissnelheden. speciale olieschrapers en  lagers 
minimaliseren wrijving van de krukas, wat ook het 
brandstofverbruik vermindert.

Soepel en Stil
geluid en trillingen worden geminimaliseerd door de 
goed afgesloten en thermisch gelijmde motorkap, de 
uitlaatdemper (die bij stationair draaien gebruikmaakt van 
een akoestische filter om hoogfrequent uitlaatgeluid te 
dempen), een nieuw soepel schakelklutsontwerp en het 
exclusieve Focused mount system van mercury.

grote cilinderinhoud/minder 
gewicht
deze Fourstroke buitenboordmotoren verplaatsen 2,1 liter. 
dit betekent dat ze slimmer werken (niet harder), wat leidt 
tot een verbeterde duurzaamheid en een langere levensduur, 
en niet te vergeten een betere acceleratie, superieure totale 
acceleratie en een indrukwekkende topsnelheid.

eenvoudig te onderhouden
het brandstoffilter kan in minder dan een minuut worden 
vervangen zonder enig gereedschap. met behulp van een 
Qr code kunt u op uw smartphone handige 'how to' 
video's bekijken. en dankzij mercury's onderhoudsvrije 
kleppenmechanisme hebt u nooit een dure afstelling van de 
klepspeling nodig.

115 pk
100 pk

80 pk
4-Cil. 80 pk Jet

65 pk Jet4-Cil.

Werelds eerste 100pk-
buitenboordmotor, de Mercury 

1000, wordt geïntroduceerd. Het is 
de eerste buitenboordmotor met 
een deklaag in 'Phantom Black'.
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Gewichtgegevens hebben betrekking op het lichtste model.

220
210
200
190
180
170
160
150

217
Kg

182
Kg177

Kg172
Kg163

Kg

Mercury

Corrosiebescherming
Deze buitenboordmotoren zijn 
afgedicht tegen corrosie met het 
hoogtechnologische MercFusion-
laksysteem met speciale aluminium-
siliciumlegeringen die weinig 
koper bevatten; chromateren van 
aluminiumlegering; KTL-grondverflaag 
en een poedercoating.

Voordelen van de jetpomp
Water wordt via het inlaatrooster in de unit 
aangezogen door een jetpompimpeller, 
die rechtstreeks door de aandrijfas van 
de motor wordt aangedreven. Het water 
wordt vervolgens onder hoge druk door 
een spuitmond gestuwd, waardoor 
de boot wordt voortgestuwd. Bij het 
achteruit varen wordt de spuitmond 
door een klep afgesloten, waardoor 
de drukstroom in de tegengestelde 
richting wordt gestuwd. 

Omdat er onder het 
onderwaterschip geen 
onderwaterhuis zit, maakt de 
jetaandrijving het mogelijk 
om over obstakels te varen 
waarover boten met een 
buitenboordmotor die 
door een schroef wordt 
aangedreven, niet 
zouden kunnen varen. 

9 kg Lichter 
dan naaste concurrent

Redenen om uw boot van nieuw 
vermogen te voorzien
Een nieuwe Mercury FourStroke kan uw boot van 
nieuwe energie voorzien met verbeterde acceleratie, 
prestaties en wendbaarheid. De lichtste viertakt 
van 115 pk in de industrie weegt slechts 163 kg. 
Deze viertaktmotoren wegen 18 kg minder dan de 
vorige generatie Mercury viertaktmotoren zijn 9 kg 
lichter dan de motoren van onze naaste concurrent. 
Deze motoren zijn ideaal, zelfs op spiegels die het 
gewicht van de oudere, zwaardere viertaktmotoren 
niet konden dragen. Het strakke, lage profiel maakt 
het eenvoudiger om erover en rondom te vissen.

GewichtverGelijkinG 115 pk

MERCURY'S  
POEDERCOATING

ELEKTROSTATISCHE 
DOMPELLAK (KTL)

CHROMATEREN

XK360, A356 
& MERCALLOY

In het Sound Lab van Mercury analyseren 
en optimaliseren onze ingenieurs 
geluidskwaliteit om recordniveaus voor 
geluidshinder en trillingen (NVH) te 
bereiken.

VORIGE 80 – 115 PK

NIEUWE 80 – 115 PK

Concurrenten
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FOURSTROKE

(Zie pagina 37 voor de voorwaarden) 

100 pk CT
115 pk CT

4-Cil.
Command Thrust

nog meer kracht nodig? Upgrade dan naar 
een Command Thrust-model met een grotere 
onderwaterhuis en een tandwieloverbrenging van 
2,38:1. In combinatie met Mercury's V-6-schroeven 
met grote diameter leveren de viertaktmotoren 
van 100 & 115 pk nog betere acceleratie, grotere 
wendbaarheid en superieur remvermogen.

GROOT en 
ONTZAGWEKKEND

verbeterde acceleratie
het grotere 'ct' onderwaterhuis biedt extra lift om zwaardere 
onderwaterschepen in plané te tillen en deze bij lagere 
snelheden in plané te houden. dankzij de tandwieloverbrenging 
van 2,38:1 kunt u het toerental van de motor sneller laten 
oplopen, waardoor u sneller koppel kunt ontwikkelen.

contra-rotatie
Voor het eerst biedt mercury een viertakt van 100 & 115 
pk met linksdraaiende rotatie aan. de toevoeging van een 
contrarotatiemodel biedt een neutraal stuurgevoel en een 
superieure besturing in een uitrusting met dubbele motor. twee 
command thrust motoren van 100 of 115 pk op de spiegel 
bieden de wendbaarheid en het veiligheidsgevoel van dubbele 
motoren met een hoger vermogen tegen een veel lagere prijs.

hoge cilinderinhoud
deze viertaktbuitenboordmotoren met een cilinderinhoud 
van 2,1 liter produceren vermogen in overvloed, wat leidt tot 
verbeterde duurzaamheid, langere levensduur, hoger koppel, 
toegenomen totale acceleratie en indrukwekkende topsnelheid. 
grote cilinderinhoud met command thrust eigenschappen 
resulteert in topprestaties.



 17

de tandwielen worden door mercury 
intern zorgvuldig machinaal bewerkt om 
de hoogste kwaliteit en duurzaamheid 
ervan te garanderen.

mercury produceert de best presterende 
schroeven. Voor alle rVs schroeven 
begint de productie met een perfecte 
wasreplica van het eindproduct.

Toepassing Standaard Command 
Thrust

glasvezel/aluminium <19' 19'+

offshore enkele motor en dubbele motor • 22'+

riB <20' 20'+

Nieuwe selector voor viertakt-
onderwaterhuizen van 100-115 pk

opmerking: aanbevelingen m.b.t. het onderwaterhuis moeten als richtlijnen en niet als absolute waarheden worden beschouwd. de juiste bootuitrusting is altijd afhankelijk van het individuele 
bootmodel, de hoogte van de motor, het gebruik van schroeven en de belastingen bij normale werking. in het algemeen zorgt een command thrust model voor meer tilvermogen dan een 
standaardmodel en zal het het best presteren op boten die doorgaans 'nat' varen (boten waarvan doorgaans meer oppervlak in contact komt met het water in plané). als zodanig zullen er 
uitzonderingen zijn op de bovenstaande aanbevelingen. uw plaatselijke mercury dealer kan u helpen bij het kiezen van het beste model om de prestaties van uw boot te maximaliseren.

Maximale Veelzijdigheid  
dankzij mercury's uitgebreide reeks 
schroeven voor hoge vermogens kunt u 
rekenen op optimale prestaties voor elk 
onderwaterschiptype. combineer een 
enertia schroef gemaakt van mercury's 
x7 legering met de krachtige 'ct' optie 
voor uitstekende resultaten.

Zwaaruitgevoerd
dit grotere onderwaterhuis, in 
combinatie met de robuuste 
2,38:1 tandwieloverbrenging en toegang 
tot mercury's toonaangevende aanbod 
van grote buitenboordmotorschroeven, 
is de perfecte oplossing voor pontons, 
grotere/zwaardere vissers  en 
plezierboten van glasvezel of aluminium 
of zware commerciële toepassingen.
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Motoren waar u op 
kunt vertrouwen

Krachtig en compact
de 40 60 pkviertaktbuitenboordmotoren van mercury zijn 
motoren met een lange slag en een bovenliggende nokkenas 
die een hoger koppel bieden voor een uitstekende 
acceleratie, zelfs bij zware belasting. en omdat deze 
viertaktmotoren ook nog eens compact zijn en een krachtige 
stroomvoorziening  bieden, zijn ze zeer populair.

Motoren die altijd direct starten
dankzij mercury’s elektronische brandstofinjectie (eFi) zijn 
vaarliefhebbers verzekerd van een motor die altijd meteen 
en zonder problemen start. het eFi  systeem van mercury 
zorgt bovendien voor een betere brandstof controle zodat u 
zuiniger vaart. Zo bespaart u op de brandstofkosten en kunt 
u meer tijd doorbrengen op het water.

Antidiefstalsystemen
maak uw motor compleet met mooie accessoires zoals het 
nieuwe mercury antidiefstalsysteem.

De reden waarom Mercury’s 40-60 pkviertaktbuitenboordmotoren zo populair zijn bij vaarliefhebbers is dat ze precies doen 
wat u wilt. Elke keer opnieuw, zonder problemen. En ook over de bediening hoeft u zich geen zorgen te maken. Die is 
namelijk heel eenvoudig.

40 pk3-Cil.
60 pk CT 

60 pk
50 pk

40 pk Pro
40 pk4-Cil.

Mercury en Mariner introduceren hun 
eerste viertaktbuitenboordmotoren in 
configuraties van 9,9 pk en 50 pk. De 

motoren staan bekend om hun soepele, 
stille werking, lage brandstofverbruik, lage 

onderhoudskosten en lagere emissies.
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Door in de gieterij van Mercury Marine 
proces- en apparatuurverbeteringen 
door te voeren, kon bij de productie 

van de eersteklas gietstukken 
het energieverbruik worden 

teruggedrongen.

samen met de best mogelijke 
anticorrosiematerialen zorgt mercury’s 
exclusieve meerfasige lak  en coatingproces 
ervoor dat mercury viertaktmotoren 
doeltreffend beschermd zijn tegen zout 
water.

mercury’s eigen warmtebehandelings 
ruimte zorgt voor robuuste onderdelen 
die bestand zijn tegen de zwaarste 
toepassingen.

de tandwielen worden door mercury in 
house nauwkeurig afgewerkt voor de 
hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

Meer controle
de mercury 60 command thrust 
modellen kenmerken zich door 
een groter onderwaterhuis, een 
extra grote propeller en een lagere 
overbrengingsverhouding. 
daarmee bieden ze meer 
stuwkracht en betere prestaties dan 
alle andere buitenboordmotoren met 
vergelijkbaar vermogen. 

de overbrengingsverhouding (2.33:1) en 44% grotere tandwielen 
zorgen voor meer stuwkracht. het desmodromisch 
schakelmechanisme werkt uiterst soepel.

de big tiller
mercury’s optionele Big tiller wordt 
tegenwoordig steeds meer gebruikt 
bij open visboten, riBs en polyester 
boten. de langere handgreep met 
handig geplaatste powertrimschakelaar is eenvoudig en 
veilig te bedienen. sportvissers gebruiken de optionele 
sleepstandfunctie (troll control) graag om de boot precies 
op de juiste snelheid te laten varen om de vissen te laten 
bijten. 

Todd Ashcroft,  
Mercury Marine Customer Support 

“Een goede klantenservice leidt tot 
trouwe klanten. Als klanten een 
probleem hebben met hun product 
kunnen ze ons bellen en zien dat 
wij achter ons product staan.”
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Hij start zodra  
 u dat wilt

hoog Koppel bij laag toerental
deze 25 30 pkviertaktmotoren mogen dan bescheiden in 
hun pk zijn, ze hebben wel een grote cilinderinhoud. met 
een hoog koppel bij laag toerental bieden deze 
buitenboordmotoren via een directe gasrespons en een 
snelle acceleratie alle vermogen dat u nodig hebt.

Stap over op een 30 pK-ct
30 pk Exclusive
onze command thrust (ct) is de motor bij uitstek voor het 
zware werk. met een groot onderwaterhuis en een 
powerhead met een cilinderinhoud van 747 cc levert deze 
krachtpatser meer stuwkracht voor zware ladingen. Van 
een zware boot tot een grote aluminium of polyester 
vissersboot, de mercury 30 command thrust is eenvoudig 
te bedienen, stuurt uiterst nauwkeurig bij lage snelheid en 
levert maximale stuwkracht. alles voor een optimale 
vaarbeleving.

Als bij een gewone elektische gestarte motor de accu leeg is, kunt u niet meer verder. Dat geldt niet voor een 25 
of 30 (526 cc) pkviertaktmotor van Mercury. Elke motor in deze klasse is standaard uitgerust met een handstart 
zodat u ook met een lege accu de touwtjes zelf in handen hebt en uw boottocht kunt voortzetten.

handig
dankzij mercury’s multifunctionele stuurhendel, 
standaard op 25 30 (526 cc) pkviertaktmodellen, kunt u 
met één hand op uw rug varen. met deze revolutionaire 
alles in eenhendel kunt u met één hand schakelen, 
stoppen, gas geven, kantelen en sturen. kleine 
kofferbak of opbergruimte? de 25 30 pkmotoren zijn 
voorzien van een handige, volledig neerklapbare tiller.

30 pk CT
30 pk

25 pk
3-Cyl.
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de tandwielen worden door mercury in 
house nauwkeurig afgewerkt voor de 
hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

na het testen monteren de technici de 
propeller en motorkap. en voordat de 
motor wordt ingepakt, voeren zij nog de 
laatste kwaliteitscontroles uit, voor een 
optimale betrouwbaarheid.

Een motor die direct start en 
betrouwbare prestaties levert 
de acculoze elektronische brandstofinjectie (eFi) van de 
mercury 25 – 30 pkviertaktmodellen zorgt ervoor dat de 
motor altijd direct start en staat garant voor een snelle 
gasrespons, een lager brandstofverbruik en uitstekende 
prestaties.

Stroomvoorziening
een krachtige dynamo zorgt ervoor dat de accu opgeladen 
blijft en viselektronica blijft snorren.

Uitstekende acceleratie/hoog koppel 
de compacte maar krachtige mercury 25 – 30 
pkviertaktbuitenboordmotoren hebben een extra grote 
cilinderinhoud en bieden een hoog koppel bij laag toerental, 
waardoor uw boot op eenvoudige wijze in plané komt.

Bediening met één hand
dankzij de exclusieve multifunctionele stuurhendel kunt u 
alles met één hand doen – schakelen, stoppen, gas geven, 
kantelen en sturen (alleen leverbaar op 526 cc model).
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Toonaangevend,  
 in alle opzichten

Hoog koppel bij laag toerental
deze 15 20 pkviertaktmotoren mogen dan bescheiden in hun 
pk zijn, ze hebben wel een grote cilinderinhoud. met een hoog 
koppel bij laag toerental bieden deze buitenboordmotoren via 
een directe gasrespons en een snelle acceleratie alle 
vermogen dat u nodig hebt.

Snel en gemakkelijk te starten
mercury’s 15 20 pkviertaktmotoren met handstart zijn 
voorzien van ons unieke voorinspuit en versneld stationair 
toerental systeem. dit systeem zorgt ervoor dat u snel en 
gemakkelijk kunt starten; u hoeft alleen maar in de pompbal 
te knijpen en de sleutel om te draaien. in tegenstelling tot de 
automatische chokesystemen van onze concurrenten, die te 
arm lopen en waarbij de wisselende brandstofkwaliteit van 
jachthavens en tankstations problemen oplevert, zorgt 
mercury’s voorinspuit en versneld stationair toerental 
systeem ervoor dat de motor keer op keer snel en 
gemakkelijk start.

20 pk
15 pk2-Cil.

Vaarliefhebbers die een buitenboordmotor uit deze klasse willen, verwachten een betrouwbare krachtbron die niet alleen 
uitstekende prestaties levert, maar ook tal van functies biedt. Mercury’s 15-20 pkviertaktmotoren stellen niet teleur. Deze 
buitenboordmotoren zijn niet alleen licht, maar hebben ook een grote cilinderhoud, een dubbele water pick-up en een 
multifunctionele stuurhendel met vele functies waarmee u vermogen en besturing volledig in de hand hebt. Als u eenmaal met 
een van deze Mercury-motoren hebt gevaren, zult u begrijpen waarom we toonaangevend zijn in deze klasse.

Handig
dankzij mercury’s multifunctionele stuurhendel, standaard 
op 15 20 pkviertaktmodellen, kunt u met één hand op uw 
rug varen. met deze revolutionaire alles in eenhendel kunt 
u met één hand schakelen, stoppen, gasgeven, kantelen, de 
frictie regelen en sturen. heeft u een kleine kofferbak of 
opbergruimte? geen probleem, de stuurhendel van de 15 20 
pk modellen kan volledig worden ingeklapt.



 23

Stroomvoorziening
een krachtige dynamo zorgt ervoor dat de accu 
opgeladen blijft en viselektronica blijft snorren.

Bediening met één hand
dankzij de exclusieve multifunctionele stuurhendel kunt 
u alles met één hand doen – schakelen, stoppen, gas 
geven, kantelen en sturen.

Uitstekende acceleratie/hoog koppel 
de compacte maar krachtige mercury 15 – 20 
pkviertaktbuitenboordmotoren hebben een extra grote 
cilinderinhoud en bieden een hoog koppel bij laag 
toerental, waardoor uw boot op eenvoudig wijze in plané 
komt.

Het toonaangevende acculoze Mercury 
eFI systeem zorgt voor een uitstekende 

brandstofbesparing. Modellen met 
stuurhendel kunnen worden bediend 
zonder accu. en geen accu betekent 

geen problemen met het onderhouden, 
hanteren of afdanken ervan.

de tandwielen worden door mercury in 
house nauwkeurig afgewerkt voor de 
hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

na het testen monteren de technici de 
propeller en de bovenste motorkap. en 
voordat de motor wordt ingepakt, voeren ze 
nog de laatste kwaliteitscontroles uit, voor 
een optimale betrouwbaarheid.
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Licht, maar  
 boordevol functies

met één hand te bedienen
dankzij mercury’s multifunctionele stuurhendel, standaard 
op 8 9,9 pkviertaktmodellen, hebt u de boot volledig onder 
controle en kunt u de hele dag rustig vissen. met deze 
revolutionaire alles inéénhendel kunt u met één hand 
schakelen, stoppen, gas geven, kantelen en sturen. Zo 
manoeuvreert u met het grootste gemak en beleeft u nog 
meer vaarplezier.

alleS onder controle
Bij de buitenboordmotoren van mercury staan 
betrouwbaarheid en gebruiksgemak voorop. mercury’s 8 9,9 
pkviertaktmotoren hebben een vernuftige vormgeving met 
een langere, stevige stuurhendel en een uniek trimsysteem 
met klemblokkeermechanisme. door de stuurhendel omlaag 
te duwen, kunt u de trim eenvoudig in een van de drie trim 
standen zetten. overal en altijd.

Mercury’s 8-9,9 pkviertaktmotoren zijn nog steeds de lichtste in hun klasse, maar hebben daarom niet minder functies. Onze 
8-9,9 pkviertaktmotoren zijn voorzien van een handige multifunctionele stuurhendel waarmee u met één hand kunt 
schakelen, terwijl de handchoke en voorinspuiting de motor snel doen starten. Bovendien zijn deze buitenboordmotoren 
voorzien van onze unieke automatische achteruitvergrendeling, zodat u bij het achteruitvaren geen onhandige hendel hoeft 
om te zetten om de motor te vergrendelen.

9.9 pk CT
9.9 pk

8 pk
2-Cil.
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Mercury Marine reviseert 
tweedehandsmotoren en 
onderdelen, zodat ze als 

gecertificeerde producten opnieuw 
in de handel kunnen worden 

gebracht.

Volledige bediening met  
de stuurhendel
modellen met stuurhendel zijn voorzien van mercury’s 
unieke multifunctionele stuurhendel waarmee u met één 
hand schakelt, gas geeft (met frictie instelling voor een 
nauwkeurige sleepstand), stopt, kantelt en stuurt.

Start altijd
het unieke systeem met voorinspuiting en versneld 
stationair toerental zorgt ervoor dat mercury 8   9,9 
pkviertaktbuitenboordmotoren snel starten – warm of koud 
– zelfs bij brandstof van slechte kwaliteit. eén druk op de 
knop en u kunt varen.

Duurzaamheid ten top
het degelijke onderwaterhuis is uiterst duurzaam en is 
voorzien van sterke tandwielen en lagers en een robuuste 
skeg die aan weerszijden 55% dikker en tweemaal zo stevig 
is dan bij het oude onderwaterhuis.

Elektrische kantelinrichting
met de snelste elektrische kantelinrichting in de branche 
is een mercury 9,9 pkviertaktbuitenboordmotor in 
slechts vijf seconden in positie in het water. en de unieke 
centreerbanden (optioneel) houden de omhoog gekantelde 
motor precies op zijn plaats als u onderweg bent.

de lichte mercury viertaktbuitenboord 
motoren zijn uiterst betrouwbaar. Ze zijn 
gebouwd met de kwaliteitsmaterialen 
en  processen waar mercury bekend 
om staat, hoe groot – of klein –  
de motor ook is.

de tandwielen worden door mercury in 
house nauwkeurig afgewerkt voor de 
hoogste kwaliteit en duurzaamheid.

meer StuwKracht
mercury command thrust buitenboordmotoren verenigen 
een groter onderwaterhuis en een vierbladige krachtige 
propeller met een bijpassende overbrengingsverhouding 
– de perfecte combinatie om in de sleepstand te varen en 
onder alle omstandigheden alles onder controle te hebben.
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volop StuwKracht achteruit
mercury’s 5 pk sailpower is standaard uitgerust met 
een acculaadsysteem, een propeller met groot blad en 
kleine spoed en een aangepaste uitlaat die de gassen 
bij het achteruitvaren omleidt voor een ongelofelijke 
stuwkracht achteruit. de lange stuurhendel maakt een 
eenvoudige bediening mogelijk als de motor op een 
motorsteun is gemonteerd. Voor motorruimten kan de 
mercury 5 pk sailpower worden voorzien van een optionele 
afstandsbediening. en net als bij alle 4 5 6 pk modellen 
van mercury kan ook bij het sailpower model een optionele 
externe brandstoftank worden aangebracht. deze kan gewoon 
worden vastgeklikt, de motor hoeft er niet voor te worden 
aangepast.

Kampioen lichtgewicht
dankzij hun geringe gewicht en de handig geplaatste grote 
draaggrepen draagt u de motor moeiteloos naar uw boot. 
en omdat deze lichtgewicht buitenboordmotoren aan onze 
strenge tests worden onderworpen, bent u verzekerd 
van dezelfde betrouwbaarheid die u ook van andere 
mercurymotoren zou verwachten.

Buitenboordmotoren in deze pk-categorie moeten draagbaar zijn. Mercury’s 2,5-6 pkviertaktmotoren zijn dat alleszins: ze 
behoren tot de lichtste buitenboordmotoren in deze klasse. Maar dat is nog lang niet alles. Ze zijn niet alleen licht en 
betaalbaar, maar bieden ook tal van functies, van automatische achteruitvaarvergrendeling tot handige geïntegreerde 
brandstoftanks. Verder krijgen deze viertaktmotoren dezelfde anticorrosiebehandeling als de motoren in onze hogere 
pk-klassen. Stuk voor stuk hoogwaardige motoren, geleverd door het grootste en best getrainde dealernetwerk en 
aangevuld met de beste dealerondersteuning en leveringssystemen voor reserveonderdelen in de branche. Geen wonder dat 
vaarliefhebbers wereldwijd op onze draagbare viertaktmotoren vertrouwen.

De lichtste motoren

tal van functieS
Zo klein als deze buitenboordmotoren zijn, zo veel functies 
bieden ze. Van meerdere trim  en ondiepwaterposities 
(op onze 4 5 6 pk modellen) tot 360 graden draaibare 
stuurhendels (op onze 2,5 3,5 pk modellen), deze krachtige 
en veelzijdige motoren zijn opgewassen tegen elke situatie. 
starten is heel eenvoudig; dankzij de automatische 
decompressie wordt tijdens het starten de druk verlaagd 
zodat u minder hard aan het startkoord hoeft te trekken. 

3.5 pk
2.5 pk1-Cil.

6 pk
5 pk / 5 pk sail

4 pk
1-Cil.
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Gemakkelijk te dragen
Bij alle 4 5 6 pkviertaktmotoren 
van mercury is een geïntegreerde 
brandstoftank met externe afsluitklep 
standaard en kan een optionele externe 
brandstoftank worden aangesloten. 
Bij een geïntegreerde 
brandstoftank hoeft 
de buitenboordmotor 
niet te worden 
aangesloten op een 
losse tank in de 
boot, al kunnen 
arathonvaarders 
zo’n tank in een 
handomdraai 
aanbrengen.

Nauwkeurige besturing
mercury’s 2,5 en 3,5 pkviertaktmotoren bieden 
de schakelstanden ‘neutraal’ en ‘vooruit’ en een 
draaicirkel van 360 graden voor maximale stuwkracht 
in alle richtingen.

Gemakkelijk te starten
dankzij de automatische decompressie wordt tijdens 
het starten de compressiedruk verlaagd, zodat u 
minder hard aan het startkoord hoeft te trekken.

Ondiep water
het trimsysteem met meerdere trimposities zorgt 
voor betere prestaties en maakt varen in ondiep water 
mogelijk.

Tanken
mercury’s 4, 5 en 6 pkviertaktmotoren zijn voorzien 
van handig geïntegreerde brandstoftanks met een 
externe brandstofafsluitklep en een tankvuldop op 
de motorkap. Voor een grotere actieradius kunnen 
de motoren ook worden aangesloten op een externe 
brandstoftank in de boot.

mercury’s draagbare buitenboord 
motoren voldoen aan dezelfde 
hoge kwaliteitsnormen  
als de echte krachtpatsers.
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Beproefde motoren

het voordeel van mercury’S SySteem voor directe brandStofinjectie 
hoe kleiner de brandstofdeeltjes, hoe beter de verbranding. het dFi  systeem van de mercury optimax injecteert een nevel van 
microscopisch kleine, verstoven brandstof  en luchtdeeltjes rechtstreeks in de cilinder. deze brandstofdeeltjes zijn slechts een 
fractie van de doorsnede van een menselijke haar en verbranden daardoor sneller, schoner en vollediger. en dat leidt tot een lage 
uitstoot, een grotere brandstofbesparing en betere prestaties van een motor die ook nog eens duurzaam is.

Zuiger omhoog,  
Zuiger omlaag
een op  en neergaande zuiger: twee simpele slagen 
die het verschil in vermogen uitmaken. de 200   250 
pk optimax modellen zijn het summum van 
jarenlange technologische innovatie. Van meet af aan 
wilden we vaarliefhebbers een buitenboordmotor 
met een uitstekende acceleratie en topsnelheid 
bieden die bovendien voor een duidelijke, duurzame 
brandstofbesparing zorgt.

het voordeel  
van een dfi-SySteem
Bij het beproefde systeem voor directe 
brandstofinspuiting van de mercury optimax vindt 
de meest efficiënte brandstof  en 
luchtvermenging plaats. de optimax 
luchtcompressor levert efficiënt en precies de 
juiste hoeveelheid lucht voor een maximale 
verbranding. Bovendien is de optimax licht 
en onderhoudsvriendelijk. al met al zorgt de 
optimax zo voor een flinke kostenbesparing.

De Mercury OptiMax brengt vaarliefhebbers al meer dan tien jaar snel, efficient en betrouwbaar naar hun plaats van 
bestemming. Niet verrassend, want met dat doel is de motor ook ontworpen. Ons unieke systeem voor directe 
brandstofinjectie (DFI ) is krachtiger, zuiniger, betrouwbaarder en veelzijdiger dan alle andere DFI- systemen voor 
buitenboordmotoren. Misschien is de OptiMax juist daarom wel ‘s werelds best verkochte direct ingespoten buitenboordmotor.

OPTIMAX ® 250 pk
225 pk

200 pk
6-Cil. 200 pkSport Jet
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mercury’s unieke gieterij vervaardigt 
volgens de ‘pressurized lost foam’ 
technologie  complexere gietstukken die 
minder bevestigingsmiddelen vereisen en 
daardoor lichter en betrouwbaarder zijn.

mercury’s poedergelakte toplaag, die 
plasticeermiddelen bevat voor optimale 
flexibiliteit en een lange hechting, is thermisch 
gehard, wat in een veel hardere, dikkere en 
sterkere laklaag resulteert dan gewone lak.

Beproefde technologie
de mercury optimax levert al meer dan tien jaar 
betrouwbare prestaties en heeft daarmee een 
uitstekende staat van dienst. het systeem voor 
directe brandstofinjectie onder lage druk (dFi), de 
corrosiebestendige legeringen en laklagen en de 
robuuste onderdelen houden mercury optimax 
buitenboordmotoren op het water, seizoen na seizoen.

Stroom voor accessoires
een riemaangedreven dynamo, 
zorgtervoor dat de accu altijd 
wordtopgeladen en elektronica, 
verlichting,visbuns of 
geluidsapparatuur altijdstroom 
hebben. 

KAMPIOEN IN 
ONDIEP WATER
Als het water niet diep genoeg is voor 
propelleraangedreven boten is er de Mercury Marine Sport 
Jet®. De Mercury Sport Jet verenigt een jetaandrijving met 
een nauwkeurig werkende 200 pk V6 optiMax powerhead. 

Sport Jet power
de mercury sport Jet aandrijving is uitgerust met een 200 pk V6 
direct ingespoten (dFi) optimax motor die start zodra u de sleutel 
omdraait, geen rook produceert en uiterst zuinig en krachtig is.

de mercury sport Jet heeft een zelfdrainerend koelsysteem en is 
daardoor gemakkelijk te onderhouden.

het onderwaterhuis op optimax 
buitenboordmotoren is hydrodynamisch 
geoptimaliseerd voor efficiency en hogere 
topsnelheden. de gepatenteerde water pick 
ups aan de voorzijde houden een draaiende 
motor koel bij maximale  installatie hoogte 
van de buitenboordmotor, en speciaal geharde 
tandwielen en aandrijfcomponenten bieden 
extra stevigheid.
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Scott Brandsma, 
Propeller Inspector

De prestaties, de kwaliteit en de ervaren technici achter al 
onze propellers zorgen ervoor dat Mercury Propellers® 
wereldwijd de toon aangeven op het gebied van schroeven voor 
buitenboordmotoren. Qua topsnelheid en acceleratie laten 
propellers van Mercury de concurrentie ver achter zich. Elke 
Mercury-propeller wordt door Mercury Marine vervaardigd in 
Mercury’s speciale en legendarische gieterij in Fond du Lac, 
Wisconsin, waar op basis van gesmolten metaal de allerbeste 
propellers worden gemaakt voor puur vaarplezier.

PERFECTIE
OPNIEUW

UITGEVONDEN

MeRCuRY PROPeLLeRS

“Kwaliteit is onze 
passie.”

Mercury introduceert de Mercalloy-
aluminiumlegering, een taaie 

sterke vervormbare aluminium 
legering voor schroeven.
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FLO-TORq®-NAAFSYSTeeM
Voor extra zekerheid en betrouwbaarheid zijn de 
corrosiebestendige propellers van mercury voorzien van de 
Flo torq naaftechnologie, waarmee het onderwaterhuis 
wordt beschermd en u veilig thuiskomt als de 
propellernaaf het zou begeven. Flo torq naafsystemen zijn 
ook uitgerust met innovatieve geluidsreductietechnologie 
en alle Flo torq naven zijn zowel in zoet als in zout water 
corrosiebestendig.

Vind de ideale propeller
met de mercury prop selector vindt u in vijf 
eenvoudige stappen de ideale propelleropties 
voor uw boot en vaaromstandigheden.

Ga naar:  
mercurymarine.com/propellers

Geef de rest het nakijken 
– met pure snelheid!
als u prestaties en duurzaamheid wilt, is het 
assortiment propellers van mercury precies 
wat u zoekt. er zijn nogal wat concurrenten die 
beweren dat hun schroeven krachtiger zijn dan 
die van ons, maar waar zijn de feiten? wij van 
mercury testen niet alleen onze eigen propellers, 
maar ook die van onze concurrenten, zodat onze 
klanten alleen het allerbeste krijgen. als u de 
prestaties van uw boot belangrijk vindt, kies dan 
voor mercury propellers. er zijn geen betere.



32

ons doel bij SmartCraft is simpel: vaarplezier eenvoudiger 
maken. Dat doen we door innovatieve, in de praktijk geteste 
en beproefde technologieën toe te passen om alle aspecten 
van de vaarbeleving te verbeteren. SmartCraft-technologie 
is de basis voor Digital Throttle and Shift (DTS), Joystick 
Piloting en unieke Mercury Marine-functies zoals Smart 
Tow en eCo. Voor uw veiligheid op het water bewaakt 
SmartCraft bovendien alle essentiële motorfuncties 
en omgevingsomstandigheden. 

Uw Mercury-dealer kan u er meer over vertellen 
en u helpen bij de keus van het SmartCraft-
systeem dat voor u het meest geschikt is.

KENNIS IS 
MACHT

GeÏNTeGReeRDe MeRCuRY  
SMARTCRAFT-TeCHNOLOGie

VesselView 7 monitors up to four engines

VesselView4 monitors up to two engines

VesselView
Met Mercury VesselView – het toonaangevende 
motorinformatiedisplay in de watersportsector –  kan informatie 
worden weergeven over motor, dynamo, diepte, verwarming, 
ventilatie, airco en nog veel meer.

VesselView 4 en VesselView 7 bieden een aantal geavanceerde 
functies:
•	 Smart Tow: uniek voor mercury – perfect om persoonlijke ski 

instellingen te programmeren. ideaal voor een bedreven waterskiër 
of een kind op een ‘tube’. 

•	 Cruise Control: net als in een auto stelt u met cruise control de 
snelheid in, met één druk op een knop. 

•	 Troll Control: stel met één druk op de knop de sleepstand in, die 
telkens met 10 rpm kan worden verhoogd of verlaagd.

•	 ECO-functie: uniek voor mercury – geeft aanbevelingen voor een 
optimale trim  en toerentalinstelling om het brandstofverbruik tot 
wel 20% te verlagen.

•	 System Scan: als de motor wordt gestart, wordt een diagnostische 
motorcontrole uitgevoerd, voor zorgeloos vaarplezier.

•	 NMEA 2000 Gateway: maakt het mogelijk om smartcraft gegevens 
weer te geven op nmea 2000 apparaten, zoals een kaartplotter.

•	 Ondersteuning voor meerdere talen: de informatie kan worden 
weergegeven in 16 talen.

Unieke VesselView 7-functies:
•	 VesselView	7	kan	beelden	weergeven	van	camera’s	op	uw	boot	om	u	

te helpen bij het aanleggen, net als de acheruitrijcamera van uw auto.

•	 Het	display	kan	ook	dienstdoen	als	kaartplotter	en	ondersteuning	
bieden voor onder andere een simrad radar, sonar en sonichub® bij 
gebruik in combinatie met een simrad® kaartplotter of een mercury 
unlock gps antenne.
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Digital throttle anD shift
smartcraft digital throttle and shift (dts) zorgt voor een uiterst 
nauwkeurige en soepele bediening van uw buitenboordmotor.

Geavanceerde DTS-functies*:
•	 Start / Stop – met één druk op de knop uw motor aan  en uitzetten

•	 Single Lever Mode – meerdere motoren bedienen met slechts één 
hendel

•	 Dock Mode – reduceer de bedieningsgevoeligheid met 50% om 
gemakkelijker aan te leggen en beter te manoeuvreren

•	 Lighting Control – stel op het display alle mercury stuur stand 
verlichting in

* Functies afhankelijk van besturing en toepassing

sC1000 en MerCMonitor-Meters
de mercury sc1000 en mercmonitor zijn de meest 
geavanceerde meters in de watersportsector en bieden 
behalve essentiële bootinformatie ook geavanceerde 
functies als smart tow, eco, troll control en nmea 
2000 gateway (afhankelijk van de meter).

mercury smartcraft meters bieden in een oogopslag 
direct betrouwbare informatie. in combinatie met extra 
sensors zijn mercury’s digitale meters krachtige 
hulpmiddelen voor veilig en comfortabel vaarplezier.

dts besturing met twee 
hendels

antiDiefstalsysteeM (tDs)
met het mercury antidiefstalsysteem (tds) zijn uw boot en motor 
beter beveiligd. steek, net als in uw auto, de sleutel gewoon in het 
dockingstation bij de stuurstand en klaar is kees. als de sleutel niet in 
het contact steekt, zal de motor weliswaar starten, maar begrensd zijn in 
toerental. 

MoVing ProPeller alert
het mp alert systeem is het ideale 
veiligheidssysteem om zwemmers te 
waarschuwen voor een draaiende propeller. het 
systeem doet dit via led verlichting aan de 
achterkant van de boot. Verkrijgbaar met ronde 
of ovale behuizing. 

oval mp alert 

sc1000 snelheidsmeter verkrijgbaar in 
zwart, wit en grijs.

tds dockingstation

mercmonitor met eco 
screen weergave
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Als uw buitenboordmotor heeft blootgestaan aan ruwe golven, veel vocht en een extreem 
hoog vermogen is het tijd voor onderhoud met originele onderdelen en accessoires. Met 
zoveel bewegende delen heeft uw buitenboordmotor beproefde en hoogwaardige olie en 
smeermiddelen nodig die speciaal zijn ontwikkeld door onze ervaren en deskundige 
ingenieurs. Met onze speciale oliën en smeermiddelen levert elke buitenboordmotor 
optimale prestaties. Voor onderhoudswerkzaamheden zijn smeermiddelen van 
Quicksilver uw beste keus.

TOONAANGEVENDE 
BESCHERMING

OLie eN SMeeRMiDDeLeN



Premium   -  -

Premium Plus    

OptiMax/DFi Oil    

Verado

25w40    

25w40 
Synthetic Blend    

 35

De juiste producten
een eersteklas motor moet onderhouden worden met eersteklas 
onderdelen. Quicksilver marine parts & accessories® zijn 
originele onderdelen en accessoires, zodat uw motor altijd aan de 
originele specificaties voldoet. logisch, want de onderdelen zijn 
ontworpen door dezelfde mensen die ook de motoren van mercury 
ontwerpen.

Op ons kunt u rekenen 
er is niets zo opwindend als die eerste boottocht van het 
seizoen   tenzij u op het water merkt dat de motor niet 
start vanwege verstopte brandstofleidingen. gelukkig biedt 
Quicksilver producten die ervoor zorgen dat uw motor het hele 
jaar door optimaal presteert, zoals brandstofadditieven, en 
waterscheidende brandstoffilters. Vaarliefhebbers die voor 
Quicksilver’s geavanceerde formules kiezen, verzorgen hun 
motor beter dan ze ooit zouden kunnen met imitatieartikelen.

OPMERKING: 10W30 wordt aanbevolen bij bedrijfstemperaturen voor gebruik onder 4 °C voor buitenboordmotoren  
(behalve Verado) en een 30pk-buitenboordmotor en lager met handstart.

Lage pk
2,5 - 30 pk

Gemiddelde pk
40 - 115 pk

Hoge pk
Meer dan 115 pk

Aanbevolen Quicksilver viertakt-oliën

Lage pk
2,5 - 30 pk

Met carburateur of EFI

Gemiddelde pk
40 - 115 pk

Met carburateur of EFI

Hoge pk
Meer dan 115 pk

Met carburateur of EFI

Alle pk's
Directe inspuiting

Aanbevolen Quicksilver tweetakt-oliën
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Dealernetwerk

De basis voor 
tevredenheid
het vaarplezier begint al als u de showroom van een 
mercury dealer binnenloopt. de meest deskundige en 
best geoutilleerde dealers zorgen ervoor dat uw 
vaarplezier goed begint.

eN DAT iS BeLANGRiJK 
mercury biedt de training, ondersteuning 
en hulpmiddelen waarmee onze dealers 
een perfecte service kunnen bieden.

Erkende Mercury-dealers 

elke buitenboordmotor van Mercury wordt geleverd met iets wat niemand 
anders biedt: een Mercury-dealer. Van advies over de motor die het best 
bij u past tot de deskundige aftersalesservice, uw plaatselijke Mercury-
dealer is u altijd van dienst. en met bijna 6000 dealers wereldwijd, is 
hulp nooit ver weg.

UW PERSOONLIjKE 
TEAM

Aan de eisen 
voldoen
wat betreft het onderhoud van uw mercury 
buitenboordmotor krijgen onze deskundige technici de 
klus altijd voor elkaar. we nemen training dan ook heel 
serieus. daarom hebben we de mercury university 
opgericht, een door de fabriek opgezet 
trainingsprogramma voor technici dat zowel online als 
klassikale training omvat over alle buitenboordmotoren, 
regel  en meetinstrumenten, propellers, onderdelen en 
accessoires van mercury. alleen diegenen die de vereiste 
training hebben gevolgd en slagen voor onze tests mogen 
zich erkend technicus noemen. en om die status te 
behouden, moeten ze ook vervolgcursussen volgen. elk 
jaar worden duizenden actieve erkende technici opgeleid 
om hun vaardigheden te verbeteren zodat u erop kunt 
vertrouwen dat wij u altijd precies de juiste informatie 
kunnen geven bij de keuze van uw nieuwe 
buitenboordmotor.
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TEVREDENHEID 
GEGARANDEERD

we weten dat we betrouwbare motoren bouwen. en we weten dat we ze gebruiksvriendelijk 
en intuïtief maken. maar we weten ook dat maar weinig omgevingen zo onvoorspelbaar zijn 
als het water. daarom bieden we de meest uitgebreide garantie in de 
branche voor het geval er iets misgaat. Zo zetten we ons in voor uw 
tevredenheid als dank voor het vertrouwen dat u ons schenkt.

Klaar voor de toekomst
elke recreatief gebruikte mercury optimax en Verado buitenboordmotor wordt 
standaard geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie. de dekking is op de laatste dag van 
uw garantie precies dezelfde als op de dag dat u uw motor heeft gekocht. de 
dekking is niet afhankelijk van de leeftijd van de motor, noch van het aantal 
gedraaide uren. 

Gebouwd voor het water
hetzelfde geldt voor onze exclusieve anticorrosiebescherming. mercury biedt voor 
alle motoren van pleziervaartuigen een beperkte driejarige anticorrosiegarantie. 
het maakt dus niet uit of u in zout of in zoet water vaart, zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden bent u beschermd.

Gemoedsrust
elke mercury buitenboordmotor, van de draagbare 2.5 tot en met onze Verado 300, 
die recreatief wordt gebruikt, komt in aanmerking voor 5 jaar verlengde 
fabrieksgarantie.

exclusieve 5 jaar gelimiteerde fabrieksgarantie voor recreatieve toepassing. geldt 
niet voor professionele  en racetoepassingen.

GARANTIE EN 
VOORDELEN
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SPECIFICATIE

SCHAKELING DTS - Digital Throttle and shift • V-N-A  Mechanisch Vooruit-Neutraal-Achteruit • V-N   Vooruit-Neutraal

BESTURING  EHPS - Elektro Hydraulische stuurbekrachtiging • B.T.O. - Big Tiller optioneel • AO - afstandbediening optioneel   

LICHTSPOEL  ESM - Alleen op modellen elektrische starter • OPT – Optioneel • OPT - Optioneel 4 amp (50 watt) lichtspoel, 2 amp (25 watt) voeding •  
ML - alleen ML Modellen

TRIMPOSITIES  EHPT - Electric Hydraulic Power Trim en Tilt • EHT - Electric Hydraulic Tilt  (geen Trim) • GAT - Gas assist trim •  
MTT - Manual Trim en Tilt • SWD - Shallow Water Drive   

BRANDSTOFTANK INT - Geïntegreerde brandstoftank • AO - afstandbediening optioneel  

Supercharged induction system

Multi point sequential fuel injection

Multi point sequential direct Fuel injection 

Carburetted fuel induction 

Cycle

Modellen(1) Vermogen in 
kW(2)

Max. omw/min  
bij volgas Cilinders Smart Craft  

Compatible Cilinderinhoud Starter Overbrengings-
verhouding Schakeling Besturing Lichtspoel Trimposities Brandstoftank Brandstof Gewicht(3) Staartlengten Contrarotatie

Verado 350 Sci 257 6200-6800 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,75:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R 300 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 300 Pro 221 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1.75:1 (4.8") DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL N.V.T.

Verado 300 221 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 250 Pro 184 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 (4.8") DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL N.V.T.

Verado 250 184 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

OptiMax 250 184 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 229 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 225 166 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

OptiMax 225 166 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 DTS / F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 200 147 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

OptiMax 200 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L - XL CXL

OptiMax 200 Pro XS 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L N.V.T.

Sport Jet 200 147 5150-5650 V-6 (60° V) Ja 2507 cc Elektrisch 1,25:1 F-N-R Afstandbed.  60 A (756  watt) N.V.T. N.V.T. UL90R 166 kg JET N.V.T.

Verado 175 129 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

Verado 150 110,3 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

150 EFI 110,3 5000-5800 4 (in lijn) Ja 3000 cc Elektrisch 1,92:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 206 kg L - XL CXL

OptiMax 150 Pro XS 110,3 5250-5750 V-6 (60°) Ja 2507 cc Elektrisch 1,87:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 195 kg L - XL N.V.T.

115 EFI 84,6  5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L - XL N.V.T.

115 EFI CT 84,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.38:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L - XL CXL

OptiMax 115 Pro XS 84,6 5000-5750 3 (in lijn) Ja 1526 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 170 kg L - XL N.V.T.

100 EFI 73,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L - XL N.V.T.

100 EFI CT 73,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.38:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L - XL N.V.T.

80 EFI 58,8 4500-5500 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L N.V.T.

80 EFI Jet 58,8 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch Jet drive F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L N.V.T.

65 EFI Jet 47,8 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch Jet drive F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L N.V.T.

60 EFI CT 44,1 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 2,33:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 118 kg       L N.V.T.

60 EFI 44,1 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1     F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg        L N.V.T.

50 EFI 36,8 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1      F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

40 EFI * 29,4 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1      F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

40 EFI 29,4 5500-6000 3 (in lijn) Ja ** 747 cc Elektrisch 2,00:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT of GAT of MTT N.V.T. UL90R 98 kg S - L N.V.T.

40 PRO EFI * 29,4 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 2,33:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

30 EFI CT 22,1 5500-6000 3 (in lijn) Ja ** 747 cc Elektrisch 2,00:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 98 kg L N.V.T.

30 EFI 22,1 5250-6250 3 (in lijn) N.V.T. 526 cc Handstart of elektrisch 1,92:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 15 A (186  watt) EHPT of GAT of MTT  25 L UL90R 78 kg    S - L N.V.T.

25 EFI 18,4 5000-6000 3 (in lijn) N.V.T. 526 cc Handstart of elektrisch 1,92:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 15 A (186  watt) EHPT of MTT  25 L UL90R 71 kg S - L N.V.T.

20 FourStroke 14,7  5400-6100  2 (in lijn) N.V.T. 351 cc Handstart of elektrisch 2,15:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 12 A (138  watt) 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 52 kg S - L N.V.T.

15 FourStroke 11,0 5400-5600 2 (in lijn) N.V.T. 351 cc Handstart of elektrisch 2,15:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 12 A (138  watt) 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 52 kg S - L N.V.T.

9,9 FourStroke 7,28 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch 2,08:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 38 kg S - L N.V.T.

9,9 FourStroke CT 7,28 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch  2,42:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 40 kg S - L N.V.T.

 8 FourStroke 5,88 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch 2,08:1   F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD  12 L UL90R 38 kg   S - L N.V.T.

6 FourStroke 4,41 5000-6000 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

5 FourStroke Sailpower 3,68 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO  4 A (50  watt) 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

5 FourStroke 3,68 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO  4 A (50  watt) ML 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

4 FourStroke 2,94 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

3,5 FourStroke 2,57 5000-6000 1 N.V.T. 85 cc Handstart 2,15:1 F-N Stuurhendel N.V.T. 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S - L N.V.T.

2,5 FourStroke 1,84 4500-5500 1 N.V.T. 85 cc Handstart 2,15:1 F-N Stuurhendel N.V.T. 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S N.V.T.

* Motor niet in alle landen leverbaar.
** Niet voor trim - snelheid - brandstofniveau

(1)  Modellenaanbod kan verschillen van land tot land. Doe navraag bij uw dealer
(2) HP/KW gemeten aan de schroefas overeenkomstig ICOMIA 28. 
(3)  Drooggewicht van het lichtste model, excl. toebehoren, motorolie en propeller.
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Supercharged induction system

Multi point sequential fuel injection

Multi point sequential direct Fuel injection 

Carburetted fuel induction 

Cycle

Modellen(1) Vermogen in 
kW(2)

Max. omw/min  
bij volgas Cilinders Smart Craft  

Compatible Cilinderinhoud Starter Overbrengings-
verhouding Schakeling Besturing Lichtspoel Trimposities Brandstoftank Brandstof Gewicht(3) Staartlengten Contrarotatie

Verado 350 Sci 257 6200-6800 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,75:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R 300 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 300 Pro 221 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1.75:1 (4.8") DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL N.V.T.

Verado 300 221 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 250 Pro 184 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 (4.8") DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R *note 288 kg L - XL N.V.T.

Verado 250 184 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL95R 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

OptiMax 250 184 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 229 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 225 166 5800-6400 6 (in lijn) Ja 2598 cc Elektrisch 1,85:1 DTS EHPS  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 288 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

OptiMax 225 166 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 DTS / F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L - XL - XXL CXL - CXXL

Verado 200 147 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

OptiMax 200 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L - XL CXL

OptiMax 200 Pro XS 147 5000-5750 V-6 (60°) Ja 3032 cc Elektrisch 1,75:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 225 kg L N.V.T.

Sport Jet 200 147 5150-5650 V-6 (60° V) Ja 2507 cc Elektrisch 1,25:1 F-N-R Afstandbed.  60 A (756  watt) N.V.T. N.V.T. UL90R 166 kg JET N.V.T.

Verado 175 129 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

Verado 150 110,3 5800-6400 4 (in lijn) Ja 1732 cc Elektrisch 2,08:1 DTS Afstandbed. - BTO  70 A (882  watt) EHPT N.V.T. UL90R 231 kg L - XL CXL

150 EFI 110,3 5000-5800 4 (in lijn) Ja 3000 cc Elektrisch 1,92:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 206 kg L - XL CXL

OptiMax 150 Pro XS 110,3 5250-5750 V-6 (60°) Ja 2507 cc Elektrisch 1,87:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756  watt) EHPT N.V.T. UL90R 195 kg L - XL N.V.T.

115 EFI 84,6  5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L - XL N.V.T.

115 EFI CT 84,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.38:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L - XL CXL

OptiMax 115 Pro XS 84,6 5000-5750 3 (in lijn) Ja 1526 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  60 A (756 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 170 kg L - XL N.V.T.

100 EFI 73,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L - XL N.V.T.

100 EFI CT 73,6 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.38:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L - XL N.V.T.

80 EFI 58,8 4500-5500 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch 2.07:1 F-N-R Afstandbed. - BTO  35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 163 kg L N.V.T.

80 EFI Jet 58,8 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch Jet drive F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L N.V.T.

65 EFI Jet 47,8 5000-6000 4 (in lijn) Ja 2064 cc Elektrisch Jet drive F-N-R Afstandbed. - BTO 35 A (441 Watt) EHPT N.V.T. UL90R 165 kg L N.V.T.

60 EFI CT 44,1 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 2,33:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 118 kg       L N.V.T.

60 EFI 44,1 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1     F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg        L N.V.T.

50 EFI 36,8 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1      F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

40 EFI * 29,4 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 1,83:1      F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

40 EFI 29,4 5500-6000 3 (in lijn) Ja ** 747 cc Elektrisch 2,00:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT of GAT of MTT N.V.T. UL90R 98 kg S - L N.V.T.

40 PRO EFI * 29,4 5500-6000 4 (in lijn) Ja ** 995 cc Elektrisch 2,33:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 112 kg         L N.V.T.

30 EFI CT 22,1 5500-6000 3 (in lijn) Ja ** 747 cc Elektrisch 2,00:1 F-N-R Afstandbed. - BTO 18 A (226  watt) EHPT N.V.T. UL90R 98 kg L N.V.T.

30 EFI 22,1 5250-6250 3 (in lijn) N.V.T. 526 cc Handstart of elektrisch 1,92:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 15 A (186  watt) EHPT of GAT of MTT  25 L UL90R 78 kg    S - L N.V.T.

25 EFI 18,4 5000-6000 3 (in lijn) N.V.T. 526 cc Handstart of elektrisch 1,92:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 15 A (186  watt) EHPT of MTT  25 L UL90R 71 kg S - L N.V.T.

20 FourStroke 14,7  5400-6100  2 (in lijn) N.V.T. 351 cc Handstart of elektrisch 2,15:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 12 A (138  watt) 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 52 kg S - L N.V.T.

15 FourStroke 11,0 5400-5600 2 (in lijn) N.V.T. 351 cc Handstart of elektrisch 2,15:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 12 A (138  watt) 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 52 kg S - L N.V.T.

9,9 FourStroke 7,28 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch 2,08:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 38 kg S - L N.V.T.

9,9 FourStroke CT 7,28 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch  2,42:1 F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD of EHT  12 L UL90R 40 kg S - L N.V.T.

 8 FourStroke 5,88 5000-6000 2 (in lijn) N.V.T. 208 cc Handstart of elektrisch 2,08:1   F-N-R Stuurhendel of afstandbed 6 A (76  watt) ESM 6 & SWD  12 L UL90R 38 kg   S - L N.V.T.

6 FourStroke 4,41 5000-6000 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

5 FourStroke Sailpower 3,68 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO  4 A (50  watt) 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

5 FourStroke 3,68 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO  4 A (50  watt) ML 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

4 FourStroke 2,94 4500-5500 1 N.V.T. 123 cc Handstart 2,15:1 F-N-R Stuurhendel AO OPT 6 & SWD 1,1 L INT - RO UL90R 25 kg S - L N.V.T.

3,5 FourStroke 2,57 5000-6000 1 N.V.T. 85 cc Handstart 2,15:1 F-N Stuurhendel N.V.T. 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S - L N.V.T.

2,5 FourStroke 1,84 4500-5500 1 N.V.T. 85 cc Handstart 2,15:1 F-N Stuurhendel N.V.T. 4 0,95 litre INT UL90R 17 kg S N.V.T.

* Motor niet in alle landen leverbaar.
** Niet voor trim - snelheid - brandstofniveau

(1)  Modellenaanbod kan verschillen van land tot land. Doe navraag bij uw dealer
(2) HP/KW gemeten aan de schroefas overeenkomstig ICOMIA 28. 
(3)  Drooggewicht van het lichtste model, excl. toebehoren, motorolie en propeller.

STAARTLENGTEN 381 mm (S) - 508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)

CONTRAROTATIE 635 mm (CXL) - 762 mm (CXXL)

BRANDSTOF  UL90R - 90RON minimum. UL95R - 95RON Minimum *note 90RON compatible  

Informatie over de juiste propeller voor uw boot, Neem contact op met uw dealer.  
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