FUNKCIÓK
MODELL

DF70A

DF200A

DF250

GYÖNGYFEKETE

●

●

●

HŰVÖS FEHÉR

●

●

●

●

●

●

●

ÁLLÍTHATÓ SZELEPVEZÉRLŐ RENDSZER

●

●

TÖBBLÉPCSŐS TÖLTÉSI RENDSZER

●

●

BURKOLAT SZÍNE
ELLENTÉTES FORGÁSIRÁNYÚ MODELL

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER

●

ÁRAMVONALAS HAJTÓMŰHÁZ

●

ELTOLT HAJTÓTENGELY

●

●

●

KÖZVETLEN GYÚJTÁS

●

●

●

ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC

●

●

●

SUZUKI LEAN BURN TECHNOLÓGIA

●

●

O2 LAMBDASZONDA VISSZACSATOLÁS-VEZÉRLŐ RENDSZER
●

●

FORDULATSZÁM- HATÁROLÓ

●

●

●

ALACSONY OLAJNYOMÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

●

●

●

FRISSVIZES BEÖMLŐNYÍLÁS

●

●

●

SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ RENDSZER

○

○

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER

●

●

●
●=Alapfelszereltség

DF70A/200A/250 MŰSZAKI ADATOK
MODELLEK
AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (mm)
TÖMEG (kg) *1

DF70A

DF200A

DF250

L: 508 X: 635

X: 635 XX: 762

L: 156 X: 160

L: 235 X: 240

Elektromos

MOTOR TÍPUSA

Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés

HENGEREK SZÁMA
FURAT x LÖKET (mm)
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (kW)
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (ford./perc)

V6 (55 fokos)

4
1 502

2 867

3 614

75 x 85

97 x 97

95 x 85

DF70A: 51,5

147,0

DF250: 184,0

DF70A: 5 000-6 000

5 500-6 100

DF250: 5 500-6 100

Távvezérlés

KORMÁNYZÁS

-

SZÍVATÓ
OLAJSZÜKSÉGLET (l)
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (l)

4,0

8,0

25 (opcionális)

Tranzisztoros

GYÚJTÁSRENDSZER
GENERÁTOR

12V 27A

12V 44A
Szervomotoros (power trim)

DÖNTÉS MÓDJA
2,59:1

2,50:1

2,29:1

F-N-R (előre-üres-hátra)

VÁLTÓFOKOZATOK

Hajócsavaron keresztüli kipufogó

KIPUFOGÓRENDSZER
HAJÓCSAVARTÍPUS (lapátszög)

12V 54A

Emelőbakos

MOTORÁLLVÁNYZAT
SEBESSÉGFOKOZATOK ÁTTÉTELE

X: 275 XX: 284
24-szelepes DOHC

16-szelepes DOHC

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS
HENGERŰRTARTALOM (cm3)

○=Opcionális

L: 508 X: 635

INDÍTÓRENDSZER

13”-25”

17”-27,5”

15”-27,5”

*Minden hajócsavar 3 lapátos. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Suzuki Marine Márkakereskedőjénél. *1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel együtt, hajócsavar és motorolaj nélkül.

FIGYELEM! A kiadványban szereplő termékek hazai importőre a Magyar Suzuki Zrt., amelynek a hazai értékesítési csatornája a http://www.suzuki.hu/marine/hu/markakereskedok címen elérhető hivatalos Suzuki Marine Márkakereskedő
Hálózat! Bármely egyéb forrásból származó beszerzés esetén felelősséget nem vállalunk a garanciális feltételek teljes körű biztosítására, a kiadványban feltüntetett minőségi, specifikációs és felszereltségi megfelelőségre, a hatósági
jelzések megfelelőségére és meglétére, továbbá a termékekhez kapcsolódó felszereltség és kiegészítő alkatrészek meglétére! Kérjük, ezt minden esetben még időben mérlegelje, mielőtt esetlegesen kétes, egyéb nem biztos forrásból
szándékozik lebonyolítani a vásárlását a fenti - hazai importőri forgalmazásunkban egyébként garantált - paraméterek teljes körű biztosítása nélkül!
VIGYÁZZON! A kétes forrásokból származó Suzuki Marine termékek sajnos számos alkalommal és módon másoltak, felszereltségei módosítottak, azok elemei, alkatrészei, specifikációi, megfelelősége, hatósági jelzései sok esetben
hiányosak és/vagy hamisnak bizonyulnak, minőségük olykor nem megfelelő, garanciális háttérrel pedig korlátozottan, vagy egyáltalán nem rendelkeznek!
ÖN DÖNT - mi BIZTOSAN teljesítünk!
Magyar Suzuki Zrt. - Suzuki Marine - Hajómotor & Hajótest Értékesítési Üzletág

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a kezelési útmutatót. Ne feledje: az alkohol (és egyéb tudatmódosító szerek) fogyasztása és a hajózás
nem fér össze. Hajózás közben mindig viseljen mentőmellényt. A hajómotort mindig felelősséggel működtesse, és ügyeljen a biztonságra.
Felhívjuk figyelmét, hogy hajóját mindig biztonságosan, az időjárásnak és a vízi környezetnek megfelelően üzemeltesse.
A katalógusban bemutatott Suzuki termékek műszaki jellemzőit, megjelenését, felszereltségét és a felhasznált színeket, anyagokat és más
egyéb tényezőket a gyártó bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, valamint mindezek a helyi viszonyoknak és igényeknek
megfelelően is eltérhetnek. Nem minden modell kapható minden értékesítési területen. Bármely modellünk forgalmazását előzetes
értesítés nélkül megszüntethetjük. Kérjük, érdeklődjön az Önhöz legközelebbi Suzuki Marine Márkakereskedőnél az esetleges változásokról.
Az aktuálisan elérhető készletek és a termékek szállítási kondíciói az idő előrehaladtával a folyamatosan beérkező megrendelések
eredményeképpen állandó változásban vannak. Kérjük minden esetben előzetesen érdeklődjön a hivatalos hazai Suzuki Marine
Márkakereskedésekben a termékek elérhetőségéről és azok várható szállítási kondícióiról! A termékek színe eltérhet a brosúrában
ábrázoltaktól. A kiadványban foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek, a tájékoztatás nem teljes körű! A részletekért keresse a hivatalos
hazai Suzuki Marine Márkakareskedőinket! A fordítási és nyomdai munkálatokból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
© Magyar Suzuki Zrt.
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-ÜTEMŰ HAJÓMOTOR

●

SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER

SUZUKI

suzukimarine.hu
SUZUKI 4-ÜTEMŰ HAJÓMOTOR — A PROFIK VÁLASZTÁSA, készült Magyarországon

A PROFIK VÁLASZTÁSA

A CSÚCSKATEGÓRIÁS NÉGYÜTEMŰ HAJÓMOTOROK ELŐNYEI
Óriási teljesítmény, nagy fogaskerék-áttétel

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER
LEÍRÁS:
■ Ennek az eltolt hajtótengelyt is magában foglaló megoldásnak a lényege, hogy az első
áttételi fokozat a főtengely és a hajtótengely között van, a második pedig a hajtóműházon
belül. Ez a kialakítás nagyobb fogaskerék-áttételt tesz lehetővé, aminek köszönhetően a
motor nagyobb hajócsavart képes megforgatni.
ELŐNY:
■ Nagy hajtási hatékonyság, nagyobb átmérőjű hajócsavar.
■ Stabil menettartás és hajócsavar által kifejtett nyomaték még nagy rakománnyal is.
■ Az óriási erő nagy átmérőjű hajócsavarokat is képes megforgatni, ezáltal
dinamikus gyorsulást biztosít.

ELTOLT HAJTÓTENGELY
LEÍRÁS:
■ A motor kissé előrébb helyezkedik el,
ezért az egész hajómotor súlypontja
is előrébb kerül.
ELŐNY:
■ Kisebb vibráció
■ Kisebb helyigény
■ Stabilabb kormányozhatóság

Kategóriájában a legnagyobb áttétellel
MODELL
SEB.FOK. ÁTTÉTELE

DF200A
2,50:1

DF70A
2,59:1

DF250
2,29:1

A Lean Burn üzemanyagkeverék-képzési és égésszabályozási technológia az üzemi feltételek
alapján előrejelzi az üzemanyag-szükségletet, majd optimális levegő-üzemanyag keveréket
juttat a motorba. A rendszer úgy lett megtervezve, hogy alacsony fordulatszámon és
utazósebességen egyaránt üzemanyagot takarítson meg.

Magas fokú megbízhatóság a Suzuki négyütemű hajómotorokkal
A Suzuki hajómotorokat legfőképpen a technológiai megoldások és a megbízhatóság miatt választják
a vásárlók a világon mindenütt. A modellek a legkülönfélébb helyzetekben is megállják a helyüket,
hiszen folyamatosan fejlesztjük őket, és egyre magasabbra helyezzük a lécet.

MEXIKÓ

1. fokozat
áttétele:
=1,24
2. fokozat
áttétele:
2,08

DF100B/90A/
80A/70A

„A nyerő négyütemű. A Suzuki négyütemű hajómotorok közt ez a legjobb.”
Mohammed Izanie Chedin (parasailing-vállalkozás)

Kérem, mondjon magáról néhány szót.
Egy parasailing-vállalkozásom van a malajziai Langkawi beach-en, ehhez használok Suzuki
hajómotort. Naponta átlagosan 2 órán át, csúcsszezonban mintegy 3-4 órán át használom.
Miért választotta ezt a típust?
Régebben egy másik gyártó 200 lóerős (147 kW), kétütemű hajómotorját használtam, de a
kereskedő meggyőzött, hogy próbáljam ki a Suzuki DF200A modelljét a Lean Burn technológia
miatt, ami üzemanyag-takarékos, környezetbarát, valamint alacsony zajszinttel és
károsanyag-kibocsátással rendelkezik.
Mi az, amit a legjobban szeret a DF200A modellben?
Szeretem, hogy üzemanyag-takarékos, csendes üzemű, valamint hogy csekély a vibrációja, és
környezetbarát. Fontos számomra az is, hogy jobb csúcssebességgel és nagyobb teljesítménnyel
rendelkezik, mint az előző hajómotorom, ami a parasailing közben nagyon fontos, hiszen egy embert
kell a levegőbe emelnie.

HAVI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
SUZUKI DF200A <> KÉTÜTEMŰ (200 LE / 147kW)

HAVI KÖLTSÉGEK
SUZUKI DF200A <> KÉTÜTEMŰ (200 LE / 147kW)

Marco Antonio Velarde (halászat)

Az alacsony fordulatszámon (2 700 ford/perc) elért
üzemanyag-megtakarítás ellenére a motor nagyon jól reagál,

30 ℓ x 20 nap = 240 ℓ 42 ℓ x 20 nap =
600 ℓ MEGTAKARÍTÁS! 840 ℓ

nagyobb teljesítményt nyújt, és bár
tekintélyes súlya van, mégis
OLAJ

2ℓ

MYR

MYR

600 ℓ x MYR2.30=
MYR 1 380 (USD 321)

840 ℓ x MYR2.30=
MYR 1 932 (USD 449)

* A MYR–USD valutaátváltás a tavalyi év átlagárfolyamán történt.

DF250

„Ez a legjobb hajómotor, amelyet valaha kipróbáltam.”
Mohamed Riza (turisták szállítása)

Kérem, mondjon magáról néhány szót.
A helyi vendégházak számára nyújtok szolgáltatást, az atollok és szigetek közt szállítok turistákat.
Olykor külön kirándulásokra is viszem őket. A hajómotorom naponta mintegy 8 órát üzemel.
Miért választotta ezt a típust?
Azért váltottam Suzukira, mert a helyi márkakereskedésben dolgozó szervizmérnökök és kereskedők ajánlották.
A fő szempont a Suzuki hajómotorok üzemanyag-hatékonysága volt.
Mi az, amit a legjobban szeret a DF250 modellben?
Csak apróbb, nem műszaki jellegű problémák merülnek fel. A legA SUZUKI hajómotorok több szempontból is jobbak más gyártók
fontosabb, hogy a Suzuki más típusokhoz képest sokkal jobb üzemtermékeinél: jobb üzemanyag-hatékonyság, kevesebb műszaki
anyag-hatékonysággal, és jobb fogaskerék-áttétellel rendelkezik.
probléma, nagyobb sebesség és nyomaték, valamint nagy
igénybevétel mellett is jobb megbízhatóság jellemzi őket.

HAVI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA
SUZUKI DF250 X 2 <> KÉTÜTEMŰ (250 LE / 84kW) X 2

és komoly erő van benne. Sokkal erősebb,

40 ℓ

MYR 552 (USD 128)
MEGTAKARÍTÁS!

Nagyobb végsebesség és
teljesítmény, alacsonyabb
üzemanyagfogyasztás

MALDÍV-SZIGETEK

Kérem, mondjon magáról néhány szót.
Több mint 30 éve élek halászatból a Guaymas és Empalme Sonora régióban; minden héten hétfőtől szombatig,
naponta 6–8 órát dolgozom. Fogok mindenfélét: halat, garnélát, rákot, tintahalat stb.
Miért választotta ezt a típust?
Régebben egy másik gyártó 90 lóerős (66,2 kW), kétütemű hajómotorját használtam, majd egy négyütemű
Suzukira váltottam, ami üzemanyagból és olajból is kevesebbet fogyaszt.
Mi az, amit a legjobban szeret a DF70A modellben?
Minden tulajdonságát szeretem, de leginkább talán azt, hogy takarékos, környezetbarát és megbízható.

20 ℓ
MEGTAKARÍTÁS!

DF200A

Teljes: 2,59:1

„Mindenkinek csak javasolni tudom a Suzukit, mert üzemanyag-takarékos; néha úgy tűnik, mintha fizetne azért, hogy használom.”

20 ℓ

MALAJZIA

HAVI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

DF70A

SUZUKI DF70A <> KÉTÜTEMŰ (90 LE / 66,2 kW)

MIT MONDANAK FELHASZNÁLÓINK

ELTOLÁS

Magas szintű üzemanyag-hatékonyság
Lean Burn technológiával

HAVI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

*Az oldalon olvasható információk nem a Suzuki saját felméréséből, hanem egyéni felhasználók által közölt nyilatkozatokból és adatokból származnak. Az eredmények a különféle hajózási körülmények miatt eltérhetnek.

38 400 ℓ

5 280 ℓ
MEGTAKARÍTÁS!

43 680 ℓ

kirobbanóan jól reagál.

HA EZZEL DOLGOZIK, TISZTÁBB, HATÉKONYABB, ERŐSEBB MUNKAESZKÖZE LESZ

SEBESSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Üresen
DF250 X 2
KÉTÜTEMŰ
(250LE) X 2

34 csomó 63 km/h
4 csomóval
30 csomó 55,6 km/h gyorsabb

Rakománnyal
DF250 X 2
KÉTÜTEMŰ
(250LE) X 2

33 csomó 61 km/h
28 csomó 52 km/h

5 csomóval
gyorsabb

