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MÉRETEK

BURKOLAT SZÍNE

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER

ÁRAMVONALAS HAJTÓMŰHÁZ

ELTOLT HAJTÓTENGELY

KÖZVETLEN GYÚJTÁS

ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC

SUZUKI LEAN BURN TECHNOLÓGIA

SUZUKI INDÍTÁSTÁMOGATÓ RENDSZER

FORDULATSZÁM- HATÁROLÓ

ALACSONY OLAJNYOMÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

FRISSVIZES BEÖMLŐNYÍLÁS

SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ RENDSZER

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER

VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 
(kW (LE)/rpm) 

MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM 
(ford./perc)

DF100B/90A/80A/70A MŰSZAKI ADATOK

MOTOR TÍPUSA

ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS 

AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (mm)

INDÍTÓRENDSZER

TÖMEG (kg) *

HENGEREK SZÁMA

HENGERŰRTARTALOM (cm3)

FURAT x LÖKET (mm) 

KORMÁNYZÁS 

OLAJSZÜKSÉGLET (liter) 

GYÚJTÁSRENDSZER 

GENERÁTOR    

MOTORÁLLVÁNYZAT 

DÖNTÉS MÓDJA 

SEBESSÉGFOKOZATOK ÁTTÉTELE  

VÁLTÓFOKOZATOK 

KIPUFOGÓRENDSZER 

HAJTÁSVÉDELEM 

L: 156  X: 160

 

négyütemű, 16-szelepes DOHC

Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés

L: 508, X: 635

Elektromos

Soros, 4-hengeres

1 502

75 × 85

Távvezérlés

4,0 (4,2/3,5)

Tranzisztoros

12V 27A

Emelőbakos

Szervomotoros (power trim)

2,59 : 1 

F-N-R (előre-üres-hátra)

Hajócsavaron keresztüli kipufogó

Gumi hajócsavaragy

L: 157  X: 161

51,5 (70)/5 50066,2 (90)/5 80073,6 (100)/6 000

5 300–6 3005 700–6 300 5 000–6 000

58,8 (80)/5 500

DF70AMODELL DF80ADF90ADF100B

HAJÓCSAVAR MÉRETE (in.)**
HÁROM LAPÁTÚ, ALUMÍNIUM 13”-23”

DF100B/90A/80A/70A

TERMÉK-
INFORMÁCIÓ

DF100BMODELL DF90A/80A/70A DF90ATH/80ATH/70ATH

FUNKCIÓK

GYÖNGYFEKETE

HŰVÖS FEHÉR
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●=Alapfelszereltség    ○=Opcionális*  Csak a DF90A/70A modellnél

*   Akkumulátorkábellel együtt, hajócsavar és motorolaj nélkül.   ** A hajótestek és a hajómotorok sokféle kombinációban választhatók egymáshoz. A hajómotor az ajánlott fordulatszám-tartományt 
teljesen nyitott fojtószelep mellett csak a megfelelő hajócsavarral tudja teljesíteni; a kiválasztásában kérje márkakereskedője segítségét.

DF100B/90A/80A/70A Termékinformáció, készült Magyarországon

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.

suzukimarine.hu

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
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AZ ÚJ MÉRCE A SUZIKITÓL A NÉGYÜTEMŰ HAJÓMOTOROK TERÉN
DF100B

2

3A LEGNAGYOBB 
VÉGÁTTÉTEL

5STÍLUSOS FORMA

KIS MÉRET

157 kg

100 LE egy DF90A testében

Eltolt hajtótengely a kisebb 
méret érdekében

2,59:1-es áttétel: a legnagyobb a 100 lóerős kategóriában (SUZUKI belső felmérés)

L: 157 kg: a legkönnyebb a 100 lóerős kategóriában (SUZUKI belső felmérés)

Síkból kiemelkedő, ezüst színű „S” embléma

Az egyetlen fehér színű modell a 100 lóerős kategóriában

4TELJES FEL-
SZERELTSÉG

1
L: 157 kg: a legkönnyebb a 100 lóerős kategóriában (SUZUKI belső felmérés)

KATEGÓRIÁJÁNAK LEG-
KÖNNYEBB HAJÓMOTORJA

BILLENTÉSHATÁROLÓ RENDSZER

SUZUKI FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ RENDSZER
(OPCIONÁLIS)

ÖNFESZÍTŐ VEZÉRMŰLÁNC

LEAN BURN

KÉTFOKOZATÚ TENGELY-
KAPCSOLÓ-RENDSZER

ELTOLT HAJTÓTENGELY

VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER
VÍZÉRZÉKELŐ

RENDSZER

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

ELTOLT
HAJTÓTENGELY

ÖNFESZÍTŐ
VEZÉRMŰLÁNC

ÁTTÉTEL

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ

1 2
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29:36 (1,24)

Suzuki indítástámogató rendszer
A Suzuki indítástámogató rendszerhez többé nincs szükség arra, hogy a vezető tartsa a kulcsot, amíg 
a motor beindul.  Egyszerűen fordítsa el és engedje el a kulcsot, és az indítómotor mindaddig működni 
fog, amíg a motor be nem indul.
A rendszer ezenkívül még precízebb hengerfejhőmérséklet-érzékelőt, üzemanyag-befecskendezőt és 
gyújtásvezérlést kapott, aminek köszönhetően a hajómotort környezetbarát működés, simább indítás, 
hatékonyabb égés és jobb üzemanyag-hatékonyság jellemzi. 

Ezek a végáttételek a legnagyobbak az egyes 
hajómotor-kategóriákban.

MODELL DF100B/90A/80A/70A

ÁTTÉTEL 2,59:1

LEAN BURN

ÜZEMANYAG-HATÉKONY FELHASZNÁLÓBARÁT

ERŐTELJES

A Lean Burn technológia a pillanatnyi üzemi körülményeknek megfelelően mindig optimális 
üzemanyag-levegő keveréket juttat a motorba.

Mindez jelentősen javítja a hajómotor üzemanyag-hatékonyságát minden sebességtarto- 
mányban, de különösen utazósebességen.
A jobb üzemanyag-hatékonyságnak köszönhetően jelentős megtakarítás érhető el.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

ELTOLT HAJTÓTENGELY
A motor kissé előrébb helyezkedik el, 
ezért az egész hajómotor súlypontja 
is előrébb kerül.

Kisebb vibráció
Kisebb hajómotor
Stabilabb kormányozhatóság

LEÍRÁS:

ELŐNY:

KÉTFOKOZATÚ TENGELYKAPCSOLÓ-RENDSZER
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, ezáltal nagyobb nyomatékot képes kifejteni.

Nagy hajtási hatékonyság, nagyobb átmérőjű hajócsavar.
Stabil menettartás és hajócsavar által kifejtett nyomaték még nagy rakománnyal is.
Az óriási nyomaték nagy átmérőjű hajócsavarokat is képes megforgatni, ezáltal dinamikus 
gyorsulást biztosít.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

Teljes: 2,59:1

DF100B/90A/80A/70A

1. fokozat áttétele: 
1,24

ELTOLÁS

2. fokozat áttétele: 
2,08

ELTOLT
HAJTÓTENGELY ÁTTÉTEL

TERMÉKINFORMÁCIÓ 
DF100B/90A/80A/70A

3 4
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TERMÉKINFORMÁCIÓ 
DF100B/90A/80A/70A

KÉT FRISSVIZES VÍZBEÖMLŐ NYÍLÁS
A fokozatosan felhalmozódó só, homok és szennyeződés rontja 
a hűtés hatásfokát, ami idővel a motor meghibásodásához 
vezethet. A felhalmozódás megelőzése érdekében a 
DF100B/90A/80A/70A modellek két frissvizes vízbeömlő 
nyílással rendelkeznek, ami megkönnyíti a hűtőrendszer 
átöblítését. Az egyik beömlőnyílás a hajómotor bal oldalának alsó részén, a másik a homlokpanelen 
található, így az átöblítés a vízen vagy a parton egyaránt kényelmesen elvégezhető.

Alumíniumötvözet

Átlátszó akrilgyanta
felső réteg

Akrilgyanta-alapú 
fekete (vagy fehér) 

metálfényezés

Epoxi  alapozó

Korróziógátló bevonat

SUZUKI KORRÓZIÓGÁTLÓ BEVONAT
Az összes Suzuki hajómotor esetében az ötvözetre közvetlenül 
felvitt, speciális korróziógátló védőbevonatot alkalmazunk, 
amely hatékonyan akadályozza meg a korróziót.

BILLENTÉSHATÁROLÓ 
RENDSZER

HIDRODINAMIKUS HAJTÓMŰHÁZ, NAGY HATÁSFOKÚ HAJÓCSAVAR
Mind a négy hajómotor hidrodinamikus kialakítású alsó hajtóműházzal rendelkezik. Az előrehaladás során 
az áramvonalas tervezésű hajtóműház akár 36%-kal kisebb közegellenállást generál a hagyományos 
formájú modellekhez képest, ami kirobbanó gyorsulást és nagyobb végsebességet eredményez.
A kétfokozatú tengelykapcsoló-rendszer által közvetített erőteljes nyomatéknak köszönhetően e 
modellek nagyobb átmérőjű hajócsavarokat is könnyedén megforgatnak. A Suzuki mérnökei 
kifejlesztettek egy olyan, nagy hatásfokú hajócsavart, amely jól kihasználja ezt a plusz nyomatékot, és 
jobb gyorsulást, valamint nagyobb végsebességet biztosít.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MEGOLDÁSOK

MEGBÍZHATÓ INNOVATÍV
ÖNFESZÍTŐ 
VEZÉRMŰLÁNC
A vezérműlánc olajfürdőben fut, ezért 
nem igényel olajozást, az automatikus 
hidraulikus láncfeszítő pedig mindig 
gondoskodik a megfelelő feszességről.

Jóval tartósabb a vezérműszíjas 
modelleknél.
Nem igényel karbantartást.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

SUZUKI FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ 
RENDSZER (OPCIONÁLIS)
Állandó haladási sebességet biztosító rendszer.

A hajó gázadás nélkül is képes állandó sebességgel haladni.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

A billentéshatároló rendszer megakadályozza a 
hajómotornak egy meghatározott ponton túl való 
billentését.

Megelőzi a hajótest vagy a hajómotor túlbillentés 
miatti károsodását.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

VÍZÉRZÉKELŐ RENDSZER CSAK A DF100B MODELLEN

A vízérzékelő üzemanyagszűrő segít megvédeni a motort a nedvességtől; a rendszer 
vizuálisan és hanggal is riasztja a vezetőt, ha víz került az üzemanyagba.

Megakadályozza, hogy víz kerüljön az üzemanyagba, ami rossz hatásfokú égéshez, 
alacsony teljesítményhez vagy korrózióhoz vezethet.

LEÍRÁS:

ELŐNY:

ÖNFESZÍTŐ
VEZÉRMŰLÁNC

VÍZÉRZÉKELŐ
RENDSZER

BILLENTÉS-
HATÁROLÓ

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ

5 6

P5_P6_hu.ai   1   2018. 02. 09.   16:10:04




