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…en, der giver bådejere den bedste
spænding og tilfredshed.
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Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.
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SPECIFIKATIONER & FUNKTIONER
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Vi, Suzuki, har brugt en enorm mængde tid på vandet med at sammenligne, udvikle og teste
påhængsmotorer, og bare nyde sejlsport. Så for længe siden konkluderede vi, at den ultimative
påhængsmotor er en, der giver brugeren en følelse af spænding og tilfredshed. Til det
formål, fokuserer vi vores tid, energi, viden, færdigheder, og de mest avancerede teknologier
der er til vores rådighed, på at udforske og udvikle teknologier og designs, der giver vores
påhængsmotorer en overlegen fordel, hvad enten det er i form af forbedret ydeevne, større
holdbarhed , højere brændstofeffektivitet, eller mere stille drift.
Vi vil fortsat blive udfordret mod nye teknologiske innovationer og højere mål, 			
så vi kan give dig den ultimative oplevelse på vandet.
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Pearl Nebular Black - vores dybeste sorte
finish til dato. Indlagte blå flager gnistre
under solen. Et solidt emblem er fastgjort
på drive-by-wire-serien for både sorte og
hvide modeller, og giver påhængsmotorer
en endnu højere sans af kvalitet. Grafik er
blevet fornyet, og bevarer samtidig Suzuki
påhængsmotorers 50-årige historie, med et
mere moderne og stilfuldt design. De er nu
mere i harmoni med stilen på nutidens både.

DF175AP

NY DF150AP

NY
FARVE & GRAFIKKER
DRIVE-BY-WIRE SERIE

Mere moderne, mere stilfuld! Ny Farve & Grafikker
giver din båd et mere sofistikeret look!

DF2.5

NY

DF6A
DF5A
DF4A

DF9.9A
DF8A

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A
DF25A

DF60A
DF50A
DF40A

DF90A
DF80A
DF70A

MEKANISK SERIE
04
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F90A
F80A
F70A

DF300AP
DF250AP

DF200AP

DF140A
DF115A
DF100A

DF175
DF150

DF200A

DF250
DF225
DF200
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Fra U.S.A

Suzuki påhængsmotorers pålidelighed er vigtig for optagelsen af
TV’s førende fiskeri-show. Jeg ville ønske, jeg havde en fantastisk
historie om Suzuki. Faktum er, at jeg skiftede til Suzuki for
næsten fem år siden, da jeg købte min første, og jeg kan sige,
at det er en temmelig kedelig motor, men for mig definerer det
pålidelighed. Den starter hver gang jeg trykker på knappen, har
et fantastisk ”hole shot”, selv med alt mit grej, kameramænd,
med vært, og en fuld tank brændstof i min 24 BlueWave Pure
Bay. Topenden er lige så god eller bedre end enhver anden 300.
Den er så stille, at den har trænet mig til at se på min tach, for at
se om den kører. Nåh ja, og jeg er nødt til at skifte olie for hver
100 timer. Sandheden er, når jeg filmer BigWater Adventures for
Outdoor Channel, skal jeg have en motor, der er 100% pålidelig,
hele tiden, især når der går 6 måneders planlægning til 1-4 dages
optagelser. Uanset hvem du er, så er tid penge, og min Suzuki
300 er den jeg vil sætte mine på. Den sætter andre motorer i
klassen bagud, og alle de ting, du plejede at bekymre sig om
med en påhængsmotor fjernede Suzuki fra ligningen. Bolt den på,
udfør den planlagte vedligeholdelse, gør dine ting og glem alle
bekymringer. Det er min Suzuki-historie.
Big Water Adventures TV show
DF300AP ejer

Marc Davis

EKSPERTERNES VALG
SUZUKI påhængsmotorer, udvalgt og stolet på af eksperter over hele verden deres pålidelighed og ydeevne bidrage til deres succesfulde liv.

Fra FRANKRIG

Siden 1980 har jeg været Suzuki bruger, jeg har 2 fiskerbåde,
der er udstyret med to Suzuki DF300AP, og en Suzuki DF175.
Vi havde 2 DF250, som for nylig blev erstattet af to DF300AP
(i 2015), efter mere end 3000 timers brug. Fremkomsten
af 4-taktere gav os store fordele, ikke ubetydelig! Levetid
er 3 gange længere end 2-taktere, brændstofforbruget er 2
gange mindre, mere stille, mindre røg! Denne type motor er
nødvendig i vores branche, fordi vi flytter flere tons østers
over lange distancer. Det skal være rentabelt, pålideligt,
og varigt.
Det er derfor, vi har brugt Suzuki V6 i 12 år. Vi brugte andre
mærker før i tiden, nu er Suzuki vores anbefalede mærke:
den mest pålidelige på markedet.
Østersopdrætter
DF300AP-ejere

Nicolas Mureau
Mathieu Mureau
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Fra Storbritannien

Som vært, opdagelsesrejsende og havbiolog er jeg virkelig
afhængig af min påhængsmotor for at få mit job gjort, ofte
under svære forhold. Den centrale egenskab ved enhver
påhængsmotor er pålidelighed, og jeg har aldrig oplevet
motorer så pålidelige som Suzuki, så simpelt er det. Stilheden
ved DF200AP gør den også behagelig på vandet, og efter
utallige timers hårdt brug fortsætter min Suzuki DF200AP med
at overskride mine forventninger, som en sej, rolig og letvægts
fire-takts påhængsmotor.
Vært, taler, hav
biolog, rejseskribent og
ledelsesspecialist
DF200AP-ejer

Monty Halls

COLOMBIA

MEXICO

AUSTRALIA
ITALY

NIGERIA

THAILAND
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V6 IN-LINE4

DRIVE BY WIRE SERIES

DF300AP
DF250AP
DF200AP
DF175AP
DF150AP

ENGINEERED WITH SUZUKI’S BEST, MOST
ADVANCED TECHNOLOGIES TO DELIVER
THE ULTIMATE IN FUN AND PERFORMANCE
Important note: Always wear a lifejacket when boating and a kill cord when operating an outboard.
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NY

DF175AP /150AP
High-End Ydeevne og Funktioner Sætter Den
Nye DF175AP/150AP i En Klasse Over Resten

DF175AP og DF150AP er direkte produkter af Suzuki’s arbejde med at designe DF200AP - en in-line
fire-cylindret påhængsmotor, der leverer kraft og ydelse som en V6. Disse nye påhængsmotorer
er designet med det samme niveau af teknologi og high-end funktioner som findes på DF200AP.

DF175AP og DF150AP er baseret på et in-line
fire-cylindret DOHC-powerhead, med en 2.867
cm3 volume , den største* til dato i fire-takts,
fire-cylindret DOHC-kategorien. Mens den store
volume tillader at levere både exceptionel
acceleration og hastighed, har Suzukis ingeniører
sørget for, at påhængsmotoren endelige
dimensioner er så kompakte og lette som mulige.
Begge påhængsmotorer har nogle af de bedste af
Suzuki’s avancerede teknologier, der er udviklet til
at forøge motorens ydelse.
*Fra og med juli, 2016

09
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V6 POWER
DRIVE-BY-WIRE SERIE

DF300AP
DF250AP
MEKANISK SERIE

DF250
DF225
DF200

DF300AP/DF250AP

Find ud af mere ved
at se vores videoer

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

KONSTRUERET MED SUZUKIS BEDSTE,
MEST AVANCEREDE TEKNOLOGIER, FOR
AT GIVE ULTIMATIV SJOV OG YDELSE

10
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Med både kraft og holdbarhed udviser Suzuki V6 påhængsmotorer overvældende
hastighed. Bliv ikke overrasket over at sejle alle andre både bagud! Suzuki
frigav V6 4-takts påhængsmotorer for første gang i 2003. Disse motorer,
støttet af 14 års Suzuki-erfaring i V6-teknologi, bringer dig sikkert tilbage til
marinaen i weekender fyldt med glæde.
Gennemprøvede teknologier

Dobbelt overliggende knastaksel (DOHC) 24-ventil powerheads og elektronisk brændstofindsprøjtning
er kendetegnet i hele V6-lineup. Mens DF300AP, DF250AP og DF250 har variable ventil timing (VVT)
for større lav/mid-range drejningsmoment, bruger DF250 og DF225 et trinvist induktionssystem for at
opnå maksimal top-slut ydeevne. Ved at bruge et 55-graders V-blok design, har Suzukis ingeniører
formået at pakke alt denne prisvindende kraft og ydelse ind i et utroligt kompakt design.

Suzuki selektive rotation

Ved installation af flere påhængsmotor på store både, er en mod-rotationspåhængsmotor normalt
parret med en normal rotationsmodel, for at hjælpe med at holde båden sejlende på ret køl, og i en
lige linje. DF300AP / 250AP er bygget med særlig modroterende gearing i den nedre enhed, hvilket får
skruen til at rotere i den modsatte retning*.
* Det valgfri stik og ekstra skrue er nødvendige, for at ændre
påhængsmotorens rotation.

Counter-rotation

Regular rotation

Suzuki Præcisionskontrol
(Elektronisk gas- og gear-systemer)

Dual Type

DF300AP og DF250AP har Suzuki Precision Control Suzukis
computerbaserede drive-by-wire-kontrolsystem, som gør betjeningen
let med jævn, præcis kontrol og øjeblikkelig, skarp gearskift.
Single Type

DF300AP

DF250AP

DRIVE-BY-WIRE SERIE

2.08

DF250

DF225

DF200

MEKANISK SERIE

2.29

DF250

DF250
DF225

11
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TOP OF THE IN-LINE 4
DRIVE-BY-WIRE SERIE

DF200AP
NY

DF175AP
NY

DF150AP
MEKANISK SERIE

DF200A
DF175
DF150

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

BIG BLOCK IN-LINE FOURS YDER
DET ULTIMATIVE I KRAFTYDELSE

12
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Selvom det er en letvægts, in-line fire-cylindret motor, kan "BIG BLOCK"
motoren med den store boring, med 2,867cm³ udøve stor kraft sammenlignet
med V6. Ud over dens prisvindende høje kvalitet og design, er højkvalitet
Suzuki Selektiv Rotation og Suzuki Precision Kontrol anvendt i DF200AP og
nye DF175AP/150AP-modeller. Du kan regne med det gør dit sejlsportsliv
mere behageligt.
Høj 10.2:1 kompressionsforhold og Største* i Klassen forskydning

Høj 10.2:1 kompressionsforhold og Største* i Klassen forskydning
Kompression og volume spiller hver en vigtig rolle i at levere ydelse og effekt. Suzukis ingeniører
har kombineret en 2,867cm3 blok (den største i hver påhængsmotor-klasse) med et højt
kompressionsforhold på 10,2:1**, for at opnå stor ydelse fra disse kompakte motorer.
*Fire-takts, fire-cylindret DOHC kategori, fra Aug, 2016 **kun DF200AP, 200A, 175AP, 150AP

Semi-Direct luftindsugningssystem

Afdækningerne på DF200AP / DF200A / DF175AP / DF150AP
har et moderne opadkurvet design, som giver den et
innovativt look. Nedenunder ser det dog ud som om design
handler om funktion. Indarbejdet i motorkappen er et semidirect luft-tunet multi-trins induktionsmodul. Motorer ånder i
større acceleration og topfart. Dækslets design hjælper også
til at reducere temperaturen inde i motoren med porte, der
tillader det roterende svinghjul at skubbe varm luft inde i
dækslet ud.
Air Flow

Pakket med funktioner

DF200AP, DF175AP og DF150AP indarbejdede drive-by-wire-styresystem, Suzuki Precision Control til
let, jævn og præcis kontrol, og Suzuki Selektiv Rotation* som gør det muligt for en påhængsmotor at
operere i enten med uret-rotation eller mod uret-rotation.
*Det valgfri stik og skrue skal købes separat for at ændre rotationen.

DF200AP

NY
DF175AP

DRIVE-BY-WIRE SERIE

2.50

NY
DF150AP

DF200A

DF175

DF150

MEKANISK SERIE

2.50

DF200A DF200A DF200A DF200A
DF175

13
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LETVÆGT SPORT
MEKANISK SERIE

DF140A
DF115A
DF100A
DF90A
DF80A
DF70A

DF90A/DF80A/DF70A

Find ud af mere ved
at se vores videoer

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

DET ULTIMATIVE I KRAFTYDELSE
PÅLIDELIGHED OG BRÆNDSTOFFORBRUG
SUZUKIS MEST ALSIDIGE UDVALG AF
PÅHÆNGSMOTORER ER KLAR TIL ARBEJDE
ELLER SJOV
14
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En stor gearudveksling muliggjort af en offset drivaksel sikrer både kraft og
hastighed, mens et lean burncontrol-system fører til lavt brændstofforbrug, og
skaber dermed en velafbalanceret ren motor. Denne påhængsmotorer opfylder
en række sejlsportsbehov, fra fritidsbrug til kommercielt brug.
2-Trins Gear Reduktion

DF70A og op har 2-trins gearreduktion, der giver det moment der er nødvendig for at dreje en skrue
med stor diameter. Dette gøres normalt ved hjælp af større gear eller en større gearkasse, men
Suzuki har længe anvendt et totrins-system, der giver det nødvendige drejningsmoment, uden at
tilføje uønskede masse eller vægt til motoren. Med et endeligt udvekslingsforhold på 2.59, producerer
disse påhængsmotorer masser af moment til hurtig acceleration.
Reduction Gear

29:36=1.24

Offset Drivaksel

Suzuki påhængsmotorer fra DF70A og op indarbejder en offset drivaksel,
der positionerer powerheadet foran drivakslen. Denne konfiguration
flytter påhængsmotorens tyngdepunkt fremad, hvilket resulterer i
bedre vægtfordeling på agterspejlet og bidrager til retningsstabilitet.
Den forskudte drivaksel flytter også intertiaksen, det punkt hvor
vibrationer produceres, op over motorophænget, hvilket reducerer
motorens vibrationer.

12:25=2.08
TOTAL:2.59:1

DF140A

DF115A

MEKANISK SERIE

DF100A

DF90A

DF80A

DF70A

MECHANICAL SERIES

2.59

2.59
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HØJTYDENDE KOMPAKT
MEKANISK SERIE

DF60A
DF50A
DF40A
DF60AV
DF50AV

DF60A/DF50A/DF40A

Find ud af mere ved
at se vores videoer

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

SUZUKIS HØJTYDENDE KOMPAKTE
PÅHÆNGSMOTORER GIVER DET ULTIMATIVE
I ALSIDIGHED TIL EN LANG RÆKKE BÅDE

16
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Kompakt, men kraftig. Også lav vedligeholdelse. Disse serier er også
tilgængelige til pontoner og tunge både. Vi leverer den mest egnede motor til
dit sejlerliv.
Selvjusterende timingkæde

Alle modeller fra over DF40A har en vedligeholdelsesfri
timingskæde. Et enkelt, men effektivt design får kæden til at
løb gennem et olie-bad, for at holde den smurt, og inkluderer
en automatisk hydraulisk remstrammer, for at holde korrekt
justering for vedligeholdelsesfri drift.

Suzuki Let start-system

Starter er hurtige og nemme med Suzukis letstart-system. Ingen grund til at holde nøglen, bare drej
den én gang, og startersystemet forbliver engageret indtil motoren starter. Systemet leverer jævnere
og forbedrede starter, for at få dig op at køre hurtigere.

I Tilt begrænsnings system

DF60A/DF60AV/50AV har et tilt begrænsnings system, der hjælper med
at beskytte båden mod skader, der kan opstå, når påhængsmotoren
vippes. Konstruktionen omfatter både funktionen tilt grænse og
trim-sender, og bruger en trin-fri, kontinuerlig type tilt begrænser, der
tillader installation af påhængsmotorer på næsten enhver type båd.

Højenergi rotation

En specielt konstruerede lavere enhed inkorporerer en stor 2.42:1 gearudveksling, der gør det
muligt for DF60AV og DF50AV at dreje en større 35,6 cm (14 tommer) skrue. Dette gør disse
påhængsmotorer det perfekte valg til at drive store, tunge både.

DF60A

DF50A

MEKANISK SERIE

DF40A

DF60AV

DF50AV

MEKANISK SERIE

DF60A

17
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UDENBORDS SJOV
MEKANISK SERIE

DF30A
DF25A
DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A/DF25A

Find ud af mere ved
at se vores videoer

DF20A/DF15A/DF9.9B

Find ud af mere ved
at se vores videoer

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

STATE-OF-THE-ART PRISVINDENDE
TEKNOLOGIER GØR DISSE TIL "DET
ULTIMATIVE" I UDENBORDS KRAFT

18
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Høj ydeevne, letvægt, kompakt og lavt brændstofforbrug... du kan få det hele i
ét! For fiskeri, til højhastighedsture eller langsom og stille cruising, til at have
det sjovt med familie og venner, eller nyde tiden alene... uanset dine behov, vil
Suzuki bærbare påhængsmotorer bringe dig derhen.
Batterifri brændstof-indsprøjtningssystem

Batterifri brændstof-indsprøjtningssystem
Alle disse påhængsmotorer har batterifri elektronisk brændstofindsprøjtning. Et bemærkelsesværdigt
kompakt og let indsprøjtningssystem er designet til at passe ind i disse påhængsmotorer, uden
at tilføje unødvendige, masse eller vægt. Hvad mere er, det fungerer uden batteri og giver stadig
hurtigere starter, jævnere drift, og mere acceleration under alle forhold. (DF30A, DF25A, DF20A,
DF15A, DF9.9B)

Forskudt Krumtapaksel

Oﬀset

Ved at placere krumtapakslen lidt fra centeret af cylinderen reduceres det laterale
tryk mod cylindervæggen, når stemplet bevæger sig op og ned i cylinderen.
Resultatet er glattere stempelbevægelse, hvilket forbedrer drifts effektiviteten.
(DF30A, DF25A)

Rullevippearme

For at øge motorens driftseffektivitet har Suzukis ingeniører indarbejdet
ruller med indvendige lejer på ventil vippearmen. Dette reducerer friktion i
vippearmsdrift, og skaber en mere mekanisk effektiv motor. (DF30A, DF25A)

Direkte Indsugning

Et nyt motorcover-design giver det direkte
indsugningssystem en jævnere, køligere
luftgennemstrømning der øger motorens driftseffektivitet.
Dette, sammen med et nyudviklet luftfilter, giver højere
effekt fra en lille motor volume. (DF30A,DF25A)

Air Flow

Suzuki Lean Burn Kontrolsystem

Til overvågning af motorens ydeevne og driftsbetingelser i realtid, bruger systemet den 32-bit
onboard ECM til at forudsige brændstofbehov og levere en magere, mere præcis brændstofblanding
i hele påhængsmotorens driftsområde. Resultaterne viser betydelige
forbedringer i brændstoføkonomien i hele effektområdet, herunder
cruising-området, hvor motoren bruges størstedelen af tiden.

DF30A

DF25A

MEKANISK SERIE

DF20A

DF15A

DF9.9B

MEKANISK SERIE
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PORTABLE FUN LIGHT
MEKANISK SERIE

DF9.9A
DF8A
NY

DF6A
NY

DF5A
NY

DF4A
DF2.5

DF6A/DF5A/DF4A

Find ud af mere ved
at se vores videoer

Vigtigt: Brug altid en redningsvest til sejlsport og en dødmandsstrop, ved betjening af en påhængsmotor.

LETVÆGT, KOMPAKT, OG BRUGERVENLIGE
FUNKTIONER GØR DISSE TIL DET
ULTIMATIVE VALG

20
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Denne lette kompakte motor er nem at betjene og godt designet, og starter
selv efter lang tids opbevaring. Så tag det roligt, og fokuser bare på at have
det sjovt på vandet.
Ny DF6A/5A/4A er pakket med Suzukis innovative teknologier
· Letvægt & Kompakt

Ud over en stilfuld udseende, kan den nydesignede og udviklede Suzuki DF6A, DF5A og DF4A prale
med de uovertrufne lette 24,0 kg (S-aksel-modeller). Den lavere vægt har forbedret bærbarheden,
samt funktionsevne.

· Trevejs-lagring

Det nye brændstof- og smørings-systemer tillader
ekstremt praktisk opbevaring af påhængsmotoren
på tre sider (bagbord, styrbord eller foran) uden at
bekymre sig om orienteringen ved opbevaring.

STBD

FRONT

PORT

· Let start efter opbevaring

Fordi den integrerede overliggende brændstoftank og en-vejsventil
tillader brændstofforsyning ved hjælp af tyngdekraften, kan
motoren startes uden at åbne motorhjelmen, selv efter lang
tids opbevaring.

Over-head
Fuel Tank

One-way Valve

Letvægt, men kraftfuld

Suzukis mindste fire-takts bærbare er 13,5 kg DF2.5 (S-aksel). Et fremragende valg til at drive små
tendere og gummibåde, den lille DF2.5 fås også i en version med lang aksel, der giver sejlere et
bredere udvalg af modeller.

DF9.9A

DF8A

NY
DF6A

NY
DF5A

NY
DF4A

DF2.5

MEKANISK SERIE
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SUZUKI-TEKNOLOGI

FØRENDE I BRANCHEN MED PRISVINDENDE TEKNOLOGI OG DESIGN,
GIVER SUZUKIS PÅHÆNGSMOTORER FUNKTIONER
OG FORDELE, DER GØR SEJLADS MERE FORNØJELIGT

KRAFTFULDT
OFFSET DRIVAKSEL
DF70A OG HØJERE

Den forskudte drivaksel giver os mulighed for
at gøre vores motorer mindre, ved at flytte
påhængsmotorens tyngdepunkt fremad, og
samtidig forbedre vægtfordelingen, effekt,
balance og vibrationsdæmpning.
1st Trins Gear Reduktion : 30:36=1.20
2nd Trins Gear Reduktion : 12:25=2.08

2-TRINS GEAR
REDUKTION

2.50
UDVEKSLINGSFORHOLD

DF70A OG HØJERE

Suzuki påhængsmotorer, der anvender den forskudte
drivaksel, inkorporerer også 2-trins gearreduktion
designet til at opnå et stor udvekslingsforhold det giver et kraftig moment til hurtig acceleration Total : 2.50:1
og stor topfart.

APPLICABLE MODELS
MODEL
GEAR RATIO

DF200A

*These reduction gear ratios are the largest in each class.

DF70A/80A/
90A
2.59:1

DF100A/115A/ DF150 (AP)/175 (AP)/ DF200/225/250
140A
200A(P)
2.59:1
2.50:1
2.29:1

DF250AP/
300AP
2.08:1

HØJENERGI ROTATION
DF60AV, DF50AV

DF60AV/50AV er høje accelerations-versioner af standard DF60A/50A, med Suzukis High Energy
Rotation-system. Disse påhængsmotorer er udstyret med nedre enheder, baseret på de, der
findes på DF140A, specielt
DF60AV vs. DF60A size comparison
udviklet med en stor 2,42
DF60AV
DF60A
gearudveksling, der drejer
DF60A Gear Ratio
2.42
2.27
en større 14-tommer skrue.
Systemet leverer en stigning
DF60AV
på 42% i fremdrift og 136% i
bak, og giver den fremdrift du
har brug for, til at flytte tunge
*	Fremdrift blev statisk målt
ved hjælp af en stationær
både. * Dette design giver dig
testbåd, der kører frem ved
mere præcis styring ved
3.500rpm og bak ved 3.200rpm.
manøvrering, overlegen
Data blev opnået ved in-house
håndtering ved lav hastighed,
tests under regelmæssige
flere holeshots, og masser af
forhold. Resultater vil
variere afhængigt af
kraft til at flytte og manøvrere
driftsbetingelserne
med en tung lastning.

VVT (VARIABEL VENTIL-TIMING)
DF300AP, DF250AP, DF250, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP

Variable Ventil-timing bruges til at variere indsugnings-timing med
knastakslen, for at optimere timingen for lav- til mid-range drift.
Dette gør det muligt for motoren at levere maksimal effekt på tværs
af hele dens driftsområde, og producere større lav- til mid-range
drejningsmoment til kraftfuld acceleration. Hele processen sker
automatisk så du kan nyde kraften og ydeevnen.

DF175AP
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PÅLIDELIG
FLERTRINSINDUKTION

SELVJUSTERENDE TIMINGSKÆDE

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

DF40A OG HØJERE

At få den rigtige mængde luft ind i cylinderen har en stor indflydelse
på ydelsen. Højhastighedsdrift kræver typisk en større mængde luft,
lav hastighed mindre. Suzukis flere-trins induktionssystem opfylder
disse behov, ved at udnytte to indsugnings-manifoldrør pr. cylinder,
for at sikre at motoren får den rigtige mængde luft. Ved lave
omdrejninger kommer luft ind i forbrændingskammeret gennem et
længere, buet manifoldrør, designet til at forbedre forbrændingen
og øge drejningsmoment i den lave ende. Efterhånden som rpm
stiger, åbnes ventilerne på rørene til direkte indsugning. Med
kortere og mangler modstand, tillader disse rør en større volumen
af luft at komme ind i kammeret, hvilket øger motorens evne til
at ånde effektivt ved høje omdrejninger, hvilket resulterer i højere
udgangseffekt under høj hastighed.

BRÆNDSTOFEFFEKTIVIT
LEAN BURN
modeller fra DF9.9B til DF300AP undtagen DF250,DF225,DF200,DF175,DF150

Brændstoføkonomi er et vigtigt spørgsmål for alle bådejere. Suzukis
Lean Burn Fuel Control-teknologi er designet til at spare brændstof,
både ved lav hastighed og op i cruising-området, ved at forudsige
brændstofbehov i henhold til driftsforhold, og derefter levere en
optimal blanding af brændstof og luft til motoren.

SAMMENLIGNING AF BRÆNDSTOFFORBRUG (DF300AP vs, Original DF300)
km/l

GOOD

14%

På hver model højere end DF40A
løber timing kæden i et oliebad,
så der aldrig er brug for smøring,
og er udstyret med en automatisk
hydraulisk remstrammer, så den
forbliver korrekt justeret på alle
tidspunkter. Enkel, effektiv og
vedligeholdelsesfri.

TO-VEJS VANDTILLØB
DF300AP, 250AP

Motorens kølesystem er afhængig vand,
der leveres gennem lave vandindtag, der er
placeret på den nederste enhed. Ved hjælp
af dette dobbelte vandindtagskonfiguration
øges vandstrømmen i den nederste enhed,
hvilke yder større kølingseffektivitet.
Placering af forreste indløb på forsiden af
gearhuset yder en større vandforsyning
især ved høje hastigheder. Den anden
indgang er også placeret lavere, og lader
DF300AP/250AP operere på lavt vand.

Water Flow

SUZUKI ANTI-KORROSION FINISH
ALLE MODELLER

Trolling
DF300AP (LEAN BURN)

Crusing

Højhastighed

rpm

Original DF300

Suzukis Anti-korrosionfinish er specielt udviklet til at beskytte din
påhængsmotor fra at få skader fra salt- og ferskvand. Påført direkte
på aluminium for at maksimere bindingen af finishen, og er dækket
med et epoxy primer-bindelag, farvet basislag, og endelig et klart
akryllak top lag.
Akryl klar toplak

Bruger 14 % mindre brændstof i forhold til den oprindelige DF300, hovedsageligt
i cruising-området, hvor motoren bruges størstedelen af tiden. Data anvendt
i denne graf blev opnået ved in-house tests under regelmæssige forhold.
Resultaterne vil variere afhængigt af driftsbetingelserne (båddesign, størrelse,
vægt, vejr, osv)

Akryl sortmetallisk grunder
Epoxy grunder
Suzuki anti-korrosion finish
Suzuki aluminiumslegering

BATTERI-FRI BRÆNDSTOFINDSPRØJTNINGSSYSTEM
DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B

Suzukis ingeniører udførte et utroligt arbejde med at designe
dette system, uden at tilføje unødvendige masse eller vægt til
påhængsmotoren. Systemkomponenter, som omfatter en inline
højtryks-brændstofpumpe, gasspjældskrop, brændstofkøler, dampseparator, og brændstofinjektor, er gendesignede nedskalerede
versioner af de, der findes i vores high-end påhængsmotorer.
Systemet fungerer uden batteri, endnu en ”first in class” i marine
branchen, der leverer hurtigere starter, jævnere kørselsydelse og
mere acceleration under alle forhold, uden behov for batteri.

RENERE,
MERE EFFEKTIV DRIFT
ALLE MODELLER

Suzuki benytter en række af sine
avancerede teknologier til at levere
renere, mere effektiv drift, der
overholder direktivet om fritidsfartøjer
(RCD) - direktiv 2003/44EC fra
Europa-Parlamentet og Rådet, og har
modtaget tre-stjernede vurderinger
fra California Air Resources Board
(CARB).

EURO 1 Emissions Standards
(EU Directive 2003/44/EC) Label

CARB trestjernet klassifikation
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SUZUKI TEKNOLOGI

INNOVATIV
SUZUKI PRÆCISIONSKONTROL
(ELEKTRONISKE GAS- OG GEARSYSTEMER)
DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF175AP, DF150AP

Dette teknologisk avancerede system
Dual Type
er et computer-baseret drive-by-wire
styresystem, som eliminerer friktionen
og modstanden ved mekaniske
styrekabler. Operation er jævn og
præcis med skarp, øjeblikkelig
gearskifte, der er mest tydelig i det
Single Type
lave omdrejningsområde, og ved
manøvrering omkring marinaen og
i snævre område. Systemet kan konfigureres til enkelt, dobbelt,
tredobbelt eller quad-installationer, og til dobbeltstationer.

SUZUKI FØRER I PRISVINDENDE INNOVATION
ALLE MODELLER

Innovationsprisen (anerkendt teknologisk innovation) tildeles
hvert år af NMMA (National Marine Manufacturers Association) og
betragtes blandt de højeste udmærkelser i marineteknologi. Af de
nye marine industri produkter i det år, er de tildelt "et produkt, der
viser teknisk ledelse, er praktisk og omkostningseffektiv, og virkelig
er til gavn for forbrugerne." Startende med DT200 Exanté i 1987 og
strækkende sig til DF30A/DF25A i 2014. Suzuki påhængsmotorer har
modtaget denne Innovationspris i alt otte gange. Syv af disse priser
har været for fire-takts påhængsmotorer, som er det største antal
priser i motorkategorien i branchen.

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

Ved installation af flere påhængsmotor på store både, er en modrotationspåhængsmotor normalt parret med en normal rotationsmodel,
for at hjælpe med at holde båden sejlende på ret køl, og i en lige linje.
Vores drive-by-wire serie er bygget med særlig modroterende gearing
i den nedre enhed, hvilket
får skruen til at rotere i den
modsatte retning.
* Det valgfri stik og ekstra skrue er nødvendige, for at ændre påhængsmotorens
rotation.

TILDELTE PRISER

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

BRUGERVENLIG
TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM
DF50AV OG ALLE POWER TRIM & TILT-MODELLER FRA HØJERE END DF60A

For at beskytte båden og motoren
mod de skader, der kan opstå,
når du vipper motoren, har disse
påhængsmotorer et tilt ende stop
der er brugerjusterbart, og som
forhindrer påhængsmotorer i vippe
ud over et forudbestemt punkt.
Tilt Limit System

STILLE DRIFT
DF200AP, DF200A, DF175AP, 150AP

SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
(VALGFRIT UDSTYR)
DF40A OG HØJERE UNDTAGEN FOR DF250, DF225, DF200, DF175, DF150

Suzukis Troll Mode System giver finere
kontrol over motorens omdrejningstal
ved lave omdrejninger, for at holde
din båd i bevægelse med en konstant
hastighed, under trolling. Når systemet
er aktiveret, bliver omdrejninger styret
med en uafhængig kontrolkontakt, der
justerer motoromdrejninger i trin på 50
rpm over et område der spænder fra
tomgang til 1.200rpm. Systemet omfatter
en kontrolkontakt, som kan monteres
næsten overalt på konsollen, og en
omdrejningstæller, og er kompatibel med
Suzukis Multifunktion- og Dual Scale
Analog-målere. (Standard udstyr: Hver
Styrehåndtag-model fra højere end DF40A)

Motorstøj på store både kan gøre det svært at slappe af. Suzuki
påhængsmotorer kører utroligt stille, så stille, at nogle brugere
har troet motoren var slukket. De kan overdrive men Suzuki
påhængsmotorer har længe været kendt for deres stille drift.
For eksempel er DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP udstyret
med en resonator på indsugningsmanifolden. Ofte overset som
en støjkilde, kan der luft suges ind i indsugningsmanifolden ved
høje hastigheder generere en barsk støj. Tilføjelse af resonator
reducerer sådan støj, og holder driften usædvanlig stille.
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DELE & TILBEHØR
SUZUKI NØGLEFRI START SYSTEM

*

Find ud af mere ved
at se vores videoer

KEY-FOB

Suzukis nøglefri startsystem benytter en nærheds-key-fob,
der sender en adgangskode til motorens startsystem.
Så længe du står inden for en meter fra konsollen med
key-fob'en på din person, så tilslut nødstopsnoren, tænd
for hovedafbryderen, og start derefter påhængsmotoreren
med et tryk på en knap. Nøglen forbliver sikkert i lommen,
og reducerer risikoen for tabt nøgle, og holder systemet
enkelt og stressfrit. Det giver også en fremragende
tyverisikring, da påhængsmotoren ikke kan starte uden
den rette adgangskode. Og key-fob'en flyder, hvilket gør
den genfindelig, hvis den skulle falde over bord.

HOVEDKONTAKT PANEL

Kommunikationsvidde < 1m

KONTROLPANEL
DF200AP

BUZZER

HOVEDENHED

*Tilgængelighed kan variere i nogle regioner. Kontakt din lokale Suzuki-forhandler for mere information.

MULTI FUNKTIONS UR

TACHO ANALOG & SPEEDO MODE

SPECIFIKATIONER

Første i klassen til at tilbyde et ægte farvedisplay, Suzukis Multi Funktions Ur
giver alle de motoroplysninger du har brug for, på et letlæselig display. Uret
kan betjenes enten med en digital eller analog udlæsning, og inkorporerer
dag- og nat-tilstande. Individuelle elementer kan også forstørres yderligere,
for at styrke brugervenlighed, funktionalitet og pålidelighed.

• 3,5 farvedisplay
• Størrelse: 105 mm(B)x105 mm(H)x16 mm(D)
• Viser diagnosen
• Nem installation og opsætning 85 hul
• Inkluderer beskyttende cover
• NMEA2000 output
• Relevant for modellerne: DF9.9B - DF300AP

Motor position

Motorens
omdrejningstal

Land eller vand

Hastighed*

*	Hastighedssensor eller et GPS modul vil være påkrævet for
at vise hastighed

Brændstof

Trim
Forskydning

Advarsel

Tidsindikator

TACHO MODE

• Brændstof-flow [l/h, gph] (realtid)
• Kilometerstand [km/l, mpg] (realtid og gennemsnit)
• Triptid [t], Tripafstand [km, M, NM]
• Motortimer, Spænding, Vandtemp og mere ...

DAGTID

NATTETID

VEDLIGEHOLDELSESSÆT
Vi tilbyder nu komplette vedligeholdelsessæt til en række
Suzuki påhængsmotorer. Hvert sæt har det komplette
sortiment af Suzuki originaldele, der kræves for at
servicere Suzuki påhængsmotorer ifølge den periodiske
vedligeholdelsesplan, som beskrevet i instruktionsbogen.*
*Omfatter dele, der kræver udskiftning hos forhandleren.
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SPECIFIKATIONER
DF300AP*2/
250AP*2

MODEL

NY

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

DF175*3/
150*3

DF115A*3/
100A

DF140A*3

DF90A/
80A/70A

DF90ATH/ DF60A/50A/
DF60ATH/
70ATH
40A
50ATH/40ATH

ANBEFALET
AGTERSPEJLSHØJDE 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: 290
XX: 299

L: 264*4
X: 275
XX: 284

VÆGT KG *1

DOHC 24-Valve

MOTORTYPE

L: 236
X: 241

L: 235
X: 240

L: 236
X: 241

L: 232
X: 237

DOHC 16-Valve

L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

L: 508
X: 635*5

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

L: 508
X: 635*5

L: 508
X: 635*5

L: 508
X: 635*5

S: 38
L: 508

L: 121
X: 124*5

L: 108
X: 111*5

S: 71
L: 72

DF30A
25AT

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

L: 110
X: 113*5

DOHC 16-Valve

L: 115
X: 118*5

DOHC 12-Valve

Flerpunkts sekventiel elektronisk brændstofindsprøjtning

BRÆNDSTOFSYSTEM

V6 (55-degree)

ANTAL CYLINDERE

4,028

VOLUME CM3

98 x 89

BORING X SLAGLÆNGDE MM

DF250AP:
184.0
DF300AP:
220.7

MAKSIMAL OUTPUT KW

4

4

4

4

3

3,614

2,867

2,867

2,044

1,502

941

95 x 85

97 x 97

97 x 97

86 x 88

75 x 85

72.5 x 76

DF100A: 73.6
DF115A: 84.6
DF140A: 103.0

DF70A: 51.5
DF80A: 58.8
DF90A: 66.2

DF40A: 29.4
DF50A: 36.8
DF60A: 44.1

DF200: 147.0
DF225: 165.0
DF250: 184.0

147.0

DF150: 110.0
DF175: 129.0

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

5,500-6,100

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

DF250AP:
5,500-6,100
DF300AP:
5,700-6,300

FULD GAS
DRIFTSOMRÅDE RPM

Fjernbetjening Fjernbetjening

STYRETØJ

OLIEBUNDKARS KAPACITET LIT.

DF100A: 5,000-6,000 DF70A: 5,000-6,000
DF115A: 5,000-6,000 DF80A: 5,000-6,000
DF140A: 5,600-6,200 DF90A: 5,300-6,300

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Fjernbetjening

-

-

-

-

-

-

8.0

8.0

8.0

8.0

5.5

4.0

CHOKER

Tiller

Fjernbetjening

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

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Tiller

Tiller

Fjernbetjen

2.7

-

BRÆNDSTOFTANK KAPACITET LIT.

25 (Optional)
Fuldt transistoriserede

TÆNDINGSSYSTEM

12V 54A

GENERATOR

12V 54A

12V 44A

12V 44A

12V 40A

12V 27A

MOTOROPHÆNG

Motorophæng

TRIM METODE

Power trim og tilt
2.08:1

UDVEKSLINGSFORHOLD
GEAR SKIFTE

2.29:1

F-N-R
Drive-by-wire

F-N-R

15”-27.5”

15”-27.5”

2.50:1
F-N-R
Drive-bywire

2.50:1

F-N-R

2.59:1

12V 19A

Manuel trim
og gasdrevet
2.59:1

F-N-R
Drive-bywire

2.27:1

2.42:1

Pow

2.27:1

F-N-R
Udstødning gennem propelnav

UDSTØDNING
VALG AF SKRUE (PITCH)

17”-27.5”

15”-27.5”

*Alle propeller er 3-bladede* Spørgdin lokale forhandler for yderligere oplysninger om propellen.

MODEL

15”-25”

13”-25”

NY
300AP

250AP

250

225

200

9”-17”

*1: Tør Vægt: Inklusiv batterikabel, ikke inklusiv propel og motorolie, *2: Suzuki Selective Rotation, *3: Counter Rotatio
*9: DF20AT/DF9.9BT kun, *10: DF9.9BT kun, *11: DF9.9BTH kun, *12: DF9.9AR kun, *13: DF8AE kun

FUNKTIONER
FARVE

L: 162
X: 166

S: 381
L: 508
X: 635*5

DF60AV/
50AV

200AP

200A

175AP

NY
175

150AP

150

140A/
115A/100A

90A/
80A/70A

60ATH

60AV/
50AV

●

●

●

●

●

●

90ATH/
70ATH

60A

●

SORT

*1

HVID

●

SUZUKI SELEKTIV ROTATION

*2

●

SUZUKI PRÆCISION KONTROLSYSTEM
2-TRINS GEAR REDUKTIONSSYSTEM

●

VARIABEL VENTILSTYRINGSSYSTEM
FLERTRINS INDSUGNINGSSYSTEM
HYDRODYNAMISK GEARHUS
OFFSET DRIVAKSEL
DIREKTE TÆNDING
SELVJUSTERENDE TIMINGSKÆDE
SUZUKI LEAN BURN KONTROLSYSTEM

●

O2 SENSOR FEEDBACK KONTROLSYSTEM

●

SUZUKI LET START SYSTEM
OVER-REV BEGRÆNSER
LAVT OLIETRYK ALARM
SYSTEM TIL FERSKVANDSSKYLNING
SUZUKI TROLL MODE SYSTEM
HØJENERGI ROTATION
TILT BEGRÆNSNINGSSYSTEM
TREVEJS-LAGRING
LAVTVANDSBESLAG
DOBBELT VANDINDTAG

●

●

SUZUKI ANTI-KORROSION SYSTEM

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

*1: DF140A/DF115A only *2: DF90A/70A only
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NY

0AQH/
AQH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

508
635*5

S: 381
L: 508

S: 381*7
L: 508

S: 381
L: 508

DF30AQH/
25AQH

L: 508

Elektrisk/Manual

108
111*5

S: 71
L: 72

S: 73*
L: 74

7

S: 63
L: 64

L: 73

DF30A/25A

L: 508*6

S: 381*8

S: 381
L: 508

Manual

Elektrisk/
Manual

Manual

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

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

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

S: 381
L: 508

S: 52.5*9
L: 54.5
x: 57*10

S: 53.5*11
L: 55.5
x: 58*11

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381*12
L: 508

Manual

S: 47
L: 48

OHC

DF9.9AR/
8AR

DF20A/15A/DF9.9B

Elektrisk/Manual

S: 62
L: 63

S: 65*8

L: 70*6

DF20AT/
15AT/
9.9BT

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45

S: 41*
L: 43.5

12

Tiller

L: 46*13

OHC

DF6A/5A/4A

DF2.5

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

Manual

Manual

Manual

S: 39
L: 41.5

S: 24
L: 25

S: 13.5
L: 14

OHC

OHV

Karburator

Karburator

3

2

2

1

1

490

327

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

DF4: 2.9
DF5: 3.7
DF6: 4.4

1.8

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

5,250-5,750

Tiller

Fjernbetjening

DF8A: 5.9
DF9.9A: 7.3

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

DF25A: 5,000-6,000
DF30A: 5,300-6,300

Fjernbetjening

L: 508*13

Elektrisk/Manual

Batteri-fri flerpunkts sekventiel elektronisk brændstofindsprøjtning

ler

DF9.9A/8A

Tiller

Fjernbetjening

Fjernbetjening

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

Tiller

Tiller

Tiller

Fjernbetjening

-

Electric

1.5

1.0

Manual

12
Digital CDI

12V 14A

Tiller
Manual

0.8

25
Digital CDI

Tiller
Manual
0.7

0.38

Integral 1.0

Integral 1.0

Digital CDI

Digital CDI

12V 5A (op.)

-

Digital CDI

12V 12A

12V 6A

12V 10A

12V 6A

Motorophæng

el trim
sdrevet

Power trim og tilt

Manuel trim
og tilt

27:1

Manuel trim og
gasdrevet tilt

Manuel trim og tilt

Bøsningstype

Power tilt

Manuel trim og tilt

2.09:1

2.08:1

1.92:1

2.15:1

F-N-R

F-N

Udstødning gennem propelnav
9”-15”

Udstødning over propel

7”-12”

7”-11”

6”-7”

5.3/8”

3: Counter Rotation Model Available, *4: DF200 kun, 5: DF60A kun, *6: DF30AQH kun, *7: DF25ATH kun, *8: DF25A kun,

NY

60ATH

60AV/
50AV

60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH

50A/40A

50ATH/
40ATH

30AT/25AT

30ATH/
25ATH

30AR/25AR

30AQH/
25AQH

30A/25A

20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR

9.9A/8A

6A/5A/4A

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.5

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

=Standard Equip.

●

=Optional Equip.
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Suzukis “Way of Life!” er hjertet i vores varemærke - hvert Suzuki-køretøj,motorcykel og
påhængsmotor er bygget til at skabe spænding, så kunderne kan nyde hverdagen.

300 TAKATSUKA-CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU CITY, JAPAN 432-8611

DIN AUTORISEREDE SUZUKI FORHANDLER

Læs venligst din instruktionsbog omhyggeligt. Husk, sejlads og alkohol eller andre stoﬀer kan ikke blandes. Bær altid en personlig redningsvest,
når du sejler. Betjen venligst din påhængsmotorer sikkert og ansvarligt.
Suzuki opfordrer dig til at betjene din båd sikkert og med respekt for vandmiljøet.
Speciﬁkationer, udseender, udstyr, farver, materialer og andre genstande af "SUZUKI"-produkter, der er vist i dette katalog, kan ændres af
producenterne til enhver tid uden varsel, og de kan variere afhængigt af lokale forhold og krav. Nogle modeller er ikke tilgængelige i visse
områder. Hver model kan ophøre uden varsel. Spørg din lokale forhandler og få nærmere oplysninger om sådanne ændringer. Selve farven kan
variere fra farverne i denne brochure.
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Johs Thornam A/S,
Roskildevej 8-10,
2620 Albertslund,
Denmark
www.thornam.com
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