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Mercury MerCruisers SeaCore-teknologi är ett heltäckande korrosionsskyddssystem utvecklat för att säkerställa att din 
MerCruiser-motor klarar av de marina miljöernas utmaningar under lång tid. Inbyggda detaljer för att motverka rost, såsom 
hårdytseloxerade komponenter, ett slutet kylsystem (som stänger ute saltvatten från blocket) och ett genomgående användande av 
delar av rostfritt stål som motstår saltvattenskorrosion bidrar till ett system som är den tuffaste och mest kompletta 
korrosionsresistenta teknologin på vattnet.

Mercury MerCruisers Axius-system förenklar tilläggning och 
manövrering vid låg fart genom användande av en joystick för 
att kontrollera styrning, gasreglage och växling. Det intuitiva 
och naturliga användargränssnittet ger en total kontroll över 
båten med en hand, vilket innebär att i princip vem som helst 
kan lägga till säkert. Axius Premier erbjuder avancerade 
fördelar för öppet vatten.

DTS är otroligt smidig och lyhörd, och ersätter eftersläpning 
och tvekan hos traditionella gasreglage och växelkablar med 
digital precision, vilket ger smidig växling och omedelbar 
gasrespons. DTS inkluderar också synkronisering, som tillåter 
dig att kontrollera flera motorer med en enda kontrollspak.

EN HÄRLIG DAG MED BÅTEN. DIN BELÖNING FÖR HÅRT ARBETE, TIDIGA MORGNAR OCH 
ALLT ANNAT SOM BEHÖVS FÖR ATT KOMMA UT PÅ SJÖN. EFTERSOM DET ÄR TIDEN TILL 
SJÖSS SOM RÄKNAS. DÄRFÖR KAN DET KÄNNAS BRA ATT VETA ATT DU HAR MER ÄN 
BARA EN MOTOR BAKOM DIG. DU HAR ETT HELT FÖRETAG, HÄNGIVNA TILL ATT GÖRA DITT 
BÅTLIV TILL ALLT DU ÖNSKAR ATT DET SKA VARA. TILL SJÖSS OCH PÅ LAND.

NÄR DET GÄLLER
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Länge leve glädjen.

Det fi nns bara en sak som är bättre än en bra dag på sjön. Det är en bra dag 
som räcker längre, utan avbrott. Det är det du får med en Mercury Diesel.  
Med en perfekt vikt- kontra effekt-koffi cient får den tyngre båtar att  komma  
upp i plan fortare.  Mycket kraft gör det enkelt att dra vattenskid- och 
Wakeboard-åkare. Men det bästa av allt den förlänger tiden du kan vara 
på sjön tack vare sin bränsleeffektivitet och rökfria gång. Gör dig redo att 
upptäcka ny dieselupplevelse. Vi har gjort det.

Drevmotorer 
och inombordare
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2.0L, 3.0L, 4.2L

Common rail-motorer från Mercurys Tier 3 Diesel-serie använder sig av common rail Turbo 
Direct Injection-teknik (TDI, direktinsprutning) för att maximera förbränningseffektivitet och 
minimera bränslekonsumtion - och därmed leverera upp till 50 % bättre bränsleekonomi än 
bensinmotorer med motsvarande hästkrafter. Variable Geometry Turbochargers (VGT) eliminerar 
i princip helt turbofördröjningarna, vilket gör att dessa motorer (endast modellerna med 150 
- 370 hk) ger ett enastående vridmomentredan på låga varvtal Du kan räkna med dem under
lång tid, med en design för uthållighet med termostatiskt kontrollerat slutet kylsystem.

Bränslebesparare

Tier 3
 Diesel
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk har 
ett begränsat rostskydd i 
tre hela år. Du är skyddad 

även i de hårdaste salt- och 
sötvattenmiljöerna.

Ren, tyst, e� ektiv
TDI-teknologi använder injektorer för att spruta 
dieselbränsle atomiserat vid 26 000 psi direkt in i 
huvudförbränningskammaren i varje cylinder. Denna process 
optimerar bränsleeffektivitet och minimerar utsläpp, 
tillsammans med motorns ljud, vibration och kärvhet (NVH) 
för en behaglig båtupplevelse.

Kraft och prestanda
Den låga vikten hos dessa dieselmotorer resulterar i ett 
vikt/effektförhållande som är bäst i klassen. Kombinerat 
med högt vridmoment vid låga varvtal blir resultatet 
publikfriande med bra acceleration, tidig planing och 
ultramjuk prestanda.

Lättvikt
TDI-motorblocket tillverkas av Vermicular Graphite Casting 
(VGC, vermikulärt gjutjärn), som är dubbelt så starkt som 
gråjärn men med liknande egenskaper samtidigt som det 
är 5-10 % lättare. Slutresultatet är låg vikt, hög styrka och 
maximal värmetransport för optimerad kylning.

Intuitiv design
Mercury SmartCraft-kompabilitet är inbyggd i dessa motorer, 
vilket ger all viktig information om vitala motorfunktioner 
på en lättläst LED-display. SmartCraft Digital Gas och Växel 
(DTS) erbjuder smidig växling, omedelbar gasrespons och 
elektriskt reglage

Korrosionsresistens
Mercury dieselmotorer har ett anti-
korrosionssystem i världsklass, inklusive ett 
termostatiskt kontrollerat slutet vattenkylt 
system. Vattenkyld motorolja, växelhusolja och 
hydraulolja minskar motorrumstemperaturen 
vilket ökar motorns livslängd. SeaCore-
systemet är finns som tillval för det bästa inom 
saltvattenskydd.

används för nöjesbruk har 
ett begränsat rostskydd i 
tre hela år. Du är skyddad 

även i de hårdaste salt- och 
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2.0L, 2.8L, 4.2L

Med allt ifrån 115 hk till 350 hk kan dessa dieselarbetshästar hittas i en mängd olika 
fartyg runt om i världen, från dagtursbåtar till övernattningsbara båtar, sportbåtar och 
RIB-båtar. Anledningen till deras popularitet är deras robusta tillförlitlighet - dessa 
dieslar kommer att få dig fram och tillbaka igen på ett säkert och tryggt sätt. Byggd på 
en beprövad plattform erbjuder de den senaste common rail-insprutningstekniken för 
exceptionell effektivitet och är fullt kompatibla med de senaste Smartcraft-systemen.

Beprövat 
kraftpaket

Tier 2
 Diesel
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk har 
ett begränsat rostskydd i 
tre hela år. Du är skyddad 

även i de hårdaste salt- och 
sötvattenmiljöerna.

Tyst gång
Common rail-insprutningssystemet med högt tryck ser 
inte bara till bränsleekonomin, det minimerar även buller 
och vibrationer (NVH), tillsammans med rök och lukt - 
de oönskade faktorer många båtägare förknippar med 
gårdagens dieslar. 

Topprestanda
Imponerande acceleration och snabb gasrespons levereras av 
det beprövade common rail-bränslesystemet, som innehåller 
en turboladdare och laddluftkylare. Dessa motorer 
kombinerar jämn prestanda med viktiga dieselfördelar, 
såsom högt vridmoment och optimal bränsleekonomi.

Skäl för kraftbyte
Den lätta, kompakta utformningen av dessa dieselmotorer 
gör dem idealiska som ersättningskraftpaket för många 
äldre, bränsleslukande bensinmotorer. Mercurys 
kompletta utbud ger enastående mångsidighet till ägare av 
drevmotordrivna båtar.

Intuitiv design
En sofistikerad kontrollmodul och Mercury SmartCraft-
kompatibilitet ger full kontroll över väsentliga 
motorfunktioner. SmartCraft Digital gas och växel (DTS) 
erbjuder smidig växling, omedelbar gasrespons och 
elektriskt reglage

används för nöjesbruk har 
ett begränsat rostskydd i 
tre hela år. Du är skyddad 

även i de hårdaste salt- och 
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Mercury Marine förstår din kärlek till sjön. Det är därför som, 
sedan vårt grundande 1939, Mercury har varit fokuserade på 

ett enda mål: att designa, bygga och leverera den bästa möjliga 
marina kraften. Vår passion för kvalitet, prestanda och värde 

drivs av vår högre mission att tjäna och tillfredsställa kunder 
i alla aspekter av den marina marknaden för både nöjes- 

och kommersiellt bruk. Därför har vi skapat det största och 
starkaste servicenätverket i världen.

FÖRDELEN 
MED MERCURY 
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Den kraftfullaste länken
Mercury MerCruiser erbjuder ett enastående utbud av drevsystem i världsklass för en- 
och flermotorslösningar. Du kan hitta den rätta matchningen för vilken drevmotordriven 
båt som helst här, från sportbåtar till kryssare och tävlingsbåtar. Var och en av dessa 
är designade för att erbjuda den manövrerbarhet och effektivitet, det enkla underhåll, 
och de minskade driftskostnader som dagens båtägare kräver, tillsammans med 
den kraft och prestanda som du har kommit att förvänta dig från Mercury Marine.

ALPHA® - OCH 
BRAVO®-DREV

Alpha One

Världens mest populära drev av många goda 
skäl. Alpha One skär genom vattnet nästan 
utan ansträngning tack vare dess effektiva 
hydrodynamiska profil som skapar minimalt 
motstånd och förbättrar effektiviteten. Alpha One är 
designad för båtar med kapacitet för en marschfart 
på upp till 104 km/h (56 knop), kombinerat med 
bensinmotorer som ger upp till 300 hk. Men 
det som verkligen gör den populär är de låga 
driftskostnaderna. Underhållsfria detaljer som 
inkluderar en integrerad vattenpump och permanent 
smorda knutkors minskar drastiskt underhållstid 
och kostnader samtidigt som det förbättrar 
tillförlitlighet och i slutänden din båtupplevelse.

Bravo One,
One X och One XR
När vi pratar om Bravo, så pratar vi om kraft. Produktlinjen 
Bravo One med enkla, dubbla och tredubbla applikationer 
har en unik prestandahöjande design och en mer 
djupgående skädda som ger ökad roderyta, vilket förbättrar 
styrresponsen och manövrerbarheten vid både låg och 
hög fart. 

Dubbla vattenintag gör dessa drev idealiska för båtar med 
en kapacitet för farter upp till hela 160km/h (86 knop) och 
för bensinmotorer som ger upp till 600 hk. 

Ett Bravo-One-drev uppvisar en växelfunktion som är 
bäst i klassen, medan du med trimfunktionen anpassar 
drevvinkeln för att ge maximal prestanda. Den smörjbara 
svängningsdämpare gör service snabb och enkel utan att 
behöva ta bort drevet från båten.

Tillgänglig med
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Den kraftfullaste länken

Bravo Two,
Two X och Two XR
Designad för att leverera den dragkraft och det lyft stora 
kryssare och husbåtar kräver, är Bravo Two-serien 
tillgänglig i dubbla applikationer för bensinmotorer upp till 
450 hk och ger hastigheter upp till 88 km/h (48 knop). 

Tack vare sin design med utökad längd och växelhusets 
större omkrets, kan Bravo Two-enheter enkelt anpassas till 
en stor propeller med en diameter på 20 tum, med djupare 
utväxling som ger hög dragkraft, snabb planing och bättre 
bränsleekonomi.

Underhållsfria ledtappar möjliggör enkel service utan att 
behöva bogsera båten, medan permanenta pivotpunkter 
minimerar underhållstiden - vilket innebär att båten 
tillbringar mindre tid i verkstaden och mer tid på vattnet!

Bravo Three,
Three X och Three XR
Med en mycket effektiv motroterande dubbelpropellerdesign, 
ger Bravo Three-enheter överlägsen startkapacitet för 
snabb planing, bra acceleration, prestanda i världsklass och 
manövrerbarhet med hög precision både framåt och bakåt. 
Oavsett om du navigerar i en trång hamn, lägger till i ett nätt 
utrymme eller bara gasar på för maximal prestanda så ger 
Bravo Three drev en intuitiv hantering, även för stora båtar. 

De är också enkla att underhålla. De smörjbara 
kardanlagren möjliggör service utan att ta bort drevenheten 
vilket ger minskade kostnader. De finns tillgängliga i 
enkel - eller dubbelinstallation och de klarar av farter 
upp till 104 km/h (56 knop) och ger upp till 525 hk när de 
kombineras med bensinmotorer. 

Tillgänglig med Tillgänglig med
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Varför ska stridspiloter ha allt kul? Mercurys Joystick 
Piloting-system ger 360 graders manövrerbarhet med en 
enkel beröring med dina fingrar, med full kontroll oavsett 
om du går på tomgång genom en låghastighetszon, lägger 
till i hög sjö eller backar in i din hemmahamn i skymning. 
Med Axius® Joystick Piloting för drevmotorer blir din 
båtupplevelse ännu mer njutbar eftersom stressen över att 
hantera båten i mindre idealiska situationer försvinner. 

Så här lätt är det. Tryck joysticken till vänster och båten 
går till vänster. Tryck joysticken till höger och båten går till 
höger. Rotera joysticken till vänster eller höger och båten 
svänger runt i samma riktning. Tryck joysticken framåt 
för att åka framåt, och bakåt för att lägga i backen. 

 Joystickens intuitiva design ger vem som helst - från 
erfarna kaptener till nyblivna båtägare - möjlighet att 
manövrera stora båtar med självförtroende och lätthet. 

Vid 
fi ngertopparna
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Detta uppgraderingspaket lägger till ett antal detaljer till Mercurys 
Joystick Piloting-system som förbättrar upplevelsen men fortfarande gör 
det lättanvänt. Skyhook® digitalt ankare håller din båt på plats - bibehåller 
din position och riktning - oavsett vindar och strömmar. Auto Heading 
håller automatiskt din båt i kurs. Med Precision Auto Pilot Pad kan du 
välja mellan ett antal olika navigationsfunktioner med en fingerrörelse. 
Axius Premier är designad för DTS-förberedda motorapplikationer för 
upp till två styrplatser, för dubbla MerCruiser bensin och dieselmotorer.

Waypoint sequencing  
Detta är sjökortsplottning som du aldrig upplevt det 
tidigare! Med en beprövad sjökortsplotter, som den nya 
Mercury VesselView 7, ger Waypoint sequencing dig 
möjlighet att automatiskt navigera till en aktiv waypoint 
eller att följa en aktiv rutt med ett antal waypoints på 
väg till din slutdestination. När du har programmerat in 
rutten kommer systemet navigera den exakt, vilket gör 
resan enkel, stressfri och rolig.

Skyhook®
digitalt ankare
Hatar du att kämpa emot blåsten eller 
starka strömmar medan du väntar på 
broöppning? Skyhook använder GPS för 
att bestämma din båts läge och styr sedan 
automatiskt drevmotorn för att bibehålla 
samma position och riktning. Det är 
också idealiskt för att hålla en båt över ett 
fiskeställe eller hålla din plats i kön vid 
tankstället.

Auto Heading
Genom att använda en digital kompass 
bibehåller Auto Heading automatiskt 
kursen för din båt. Systemet ger 
dig möjlighet att göra precisa 
kursförändringar genom att knacka på 
piltangenterna på kontrolldosan för att 
ändra kursen i 10 graders intervall, eller 
röra Axius Joystick för korrigeringar så 
exakta som en grad.
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Omdefi nierar
perfektion

MERCURY-PROPELLRAR

Prestanda, kvalitet och decennier av teknisk erfarenhet har gjort 
Mercury-propellrar® världsledande inom propellerproduktion 
för drevmotorer och inombordare. Mercury-propellrar slår 
konkurrenterna i toppfart, acceleration och bränsleekonomi. 

Varje Mercury-propeller tillverkas av Mercury Marine vid 
deras speciella anläggning i Fond du Lac, Wisconsin, USA, 
ett legendariskt gjuteri som transformerar smält metall 
till ren båtprestanda.
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KÖR IFRÅN ALLA ANDRA – 
SNABBT!
Om du vill ha prestanda och uthållighet, leta 
inte längre än Mercurys produktlinje med 
aluminiumpropellrar. Vissa konkurrenter hävdar 
att de har en prestanda som slår Mercurys, 
men hos Mercury testar vi våra egna propellrar 
likväl som våra konkurrenters för att vara 
säkra på att våra kunder bara får det bästa. 
Om din båts prestanda är viktig för dig, välj 
Mercury propellrar. Det finns inga alternativ.

FLO-TORQ® NAVSYSTEM
För överlägset förtroende och pålitlighet har 
korrosionsbeständiga Mercury-propellrar Flo-Torq-
navteknologi för att skydda ditt växelhus. Flo-Torq är 
också designad att ta dig hem även om propellern 
har gått på grund. Flo-Torq navsystem uppvisar 
innovativ ljudreducerande teknologi och alla 
Flo-Torqnav är korrosionsresistenta i både söt- och 
saltvatten.

HITTA DEN PERFEKTA 
PROPELLERN.
Följ fem enkla steg med Mercury 
Propeller Selector för att hitta de perfekta 

propelleralternativen för din båt och 
dina förutsättningar.

Prova nu:
MercuryMarine.com
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VESSELVIEW
Mercury VesselView – den främsta motorinformationsdisplayen i 
branschen - ger båtägare möjlighet att visa motorinformation, elsystem, 
ekolod och mycket mer. 

VesselView 4 & VesselView 7 erbjuder en mängd
avancerade detaljer:

•  SmartTow: Exklusivt för Mercury - ställ in fart eller varvtal för att 
garantera ett perfekt drag upp ur vattnet. Idealisk för en rutinerad 
vattenskidåkare eller ett barn på en åkring 

•  Fartkontroll: Ställ in båtens hastighet med ett knapptryck - justera 
hastigheten exakt i farten, precis som du skulle göra med din bil. 

•  Trollningskontroll: Ställ in motorns trollningshastighet i intervall om
10 varv per minut med ett knapptryck för total kontroll.

•  ECO-skärm: Exklusiv för Mercury - rekommenderar justeringar och
varvtalsinställningar för att förbättra bränsleekonomin med upp till 
20 %. 

•  Systemskanning: Vid uppstart visar displayen en diagnostisk test av 
motorn, vilket skapar trygghet. Systemskanning arbetar kontinuerligt 
i bakgrunden närhelst motorn är påslagen.

•  NMEA 2000 Gateway: Tillåter SmartCraft-data att visas på 
NMEA2000-enheter, såsom sjökortsplotters. NMEA2000-
information som latitud/longitud, distans/tid till waypoint, djup och 
vattentemperatur kan visas på VesselView displayer.

•  Stödjer många språk: Information kan visas på
16 olika språk.

VesselView 7 exklusiva funktioner:
•  VesselView 7 kan visa video från kameror monterade på din båt för att 

underlätta vid tilläggning, precis som parkeringskameran i din bil.

•  Kombinerad med en aktiverad Simrad™- eller Lowrance®-skärm 
eller Mercury Unlock GPS-antenn kan displayen också fungera som 
sjökortsplotter och stödjer Lowrance®- och Simrad-radar, ekolod, 
SonicHub™ och mer.

Vårt mål med SmartCraft är enkelt: Gör båtlivet lättare.
Vi uppnår detta med hjälp av innovativ teknik som är 
testad i fält och bevisad att förbättra alla aspekter av 
båtupplevelsen. SmartCraft-teknik är ryggraden i 
Digital Throttle och Shift (DTS), Joystick Piloting och 
Mercury Marine-exklusiva funktioner som SmartTow 
och ECO. För att hålla dig säker på vattnet övervakar 
SmartCraft också alla kritiska motorfunktioner och 
miljöförhållanden.

Fråga din Mercury-handlare om mer 
information och hjälp med att skräddarsy det 
rätta SmartCraft-systemet för dig.

Kunskap
är kraft

MERCURY SMARTCRAFT
INTEGRERAD TEKNIK
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ELEKTRISKT GASREGLAGE OCH VÄXEL
Vår SmartCraft Digital Throttle & Shift (DTS) lägger exakta 
manövrar och smidig hantering till MerCruiser-upplevelsen.

Avancerade DTS-detaljer* inkluderar:
•  Start/Stop – Starta och stoppa din motor med ett knapptryck

•  Enkelspaksläge – Kontrollera flera motorer med endast en spak

•  Dockningsläge – Minska gasresponsen med 50 % för enklare 
tilläggning och förbättrad manövrerbarhet

•  Global Dimming Control – Tänd/Släck alla Mercury styrplatser 
från en och samma position samtidigt.

* Detaljer beror på reglagemodell och applikation.

SC1000 OCH MERCMONITOR-MÄTARE
Mercury SC1000 och MercMonitor är den marina 
branschens mest avancerade mätare som erbjuder 
viktig farkostinformation tillsammans med avancerade 
funktioner såsom SmartTow, ECO, Troll Control and 
NMEA 2000 Gateway (mätarberoende).

Mercury Smartcraft-mätare ger omedelbar och 
tillförlitlig information på ett ögonblick. I kombination 
med ytterligare sensorer är Mercurys digitala mätare 
kraftfulla verktyg för att ge säkerhet och komfort på 
vattnet.

Dubbelspaksreglage
DTS-kontroll

ALARM FÖR PROPELLER I RÖRELSE
MP Alert-systemet är det perfekta säkerhetsvalet för att varna simmare 
att en propeller är i rörelse. Detta system använder LED-lampor i båtens 
akter för att varna simmare att propellern är i rörelse. Det finns 
tillgängligt antingen i en rund eller ovalformad infästning. 

Rund MP Alert

Oval MP Alert

SC1000 Speedometer
Finns i svart, vit och grå.

MercMonitor
visar ECO-skärm
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Industriledande
skydd

QUICKSILVER RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Akterdrev och inombordsmotorer arbetar i en tuff miljö. Fukt, salt och extrema 
belastningar kräver den specialiserade vården som ges av de beprövade Quicksilver 
Marine Parts & Accessories®. Konstruerade för den marina miljön och testade 
i de tuffaste förhållanden hjälper Mercury Marines specialiserade oljor och 
smörjmedel motorer att uppnå sina bästa prestanda, säsong efter säsong. Gör 
Quicksilver Lubricants till ditt val vid planerat underhåll.

Quicksilvers hela sortiment av nya 
fyrtaktsoljor är FC-W-katalysatorkompatibla.
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GÖR DIG INTE BESVIKEN
Inget är mer entusiasmerande än säsongens första båttur - tills motorn inte 
startar på grund av bränsleproblem. Quicksilver kan hjälpa till att hålla din 
motor igång med högkvalitativa bränsletillsatser och vattenseparerande 
bränslefilter. De avancerade blandningarna hos Quicksilvers bränsleprodukter 
ger pålitlig prestanda som märkeskopior inte kan matcha.

DEN RÄTTA TEKNIKEN
En världsklassmotor ska underhållas med reservdelar 
av världsklass. Quicksilver Marine Parts & Accessories® 
är originaldelar och tillbehör som håller din motor inom 
dess ursprungliga specifikationer. Det borde det göra 
- de är designade av samma personer som designar 
Mercurymotorer.

SJÖN ÄR INGEN MOTORVÄG
Många människor tror att tekniken som driver deras 
båtar är ungefär densamma som driver deras bilar eller 
lastbilar. Det kunde inte vara längre från sanningen. 
Marin teknologi måste vara mycket härdigare och 
pålitligare på grund av de ovanligt höga nivåerna av 
påverkan på båtmotorer och drevsystem.

Se det så här. Tänk på en bil som kör längs vägen 
i 100 km/h (A). Det körstilen innebär relativt lite 
påfrestningar på motorn. För att matcha påfrestningarna 
en marin motor möter vid samma hastighet skulle bilen 
behöva köra uppför i 30 graders lutning i 130 km/h - 
samtidigt som den drar en båt (B)! Tänk på belastningen 
på den motorn nu.

En båtmotor måste också uthärda mycket större 
korrosionsproblem, speciellt i saltvatten, liksom extrema 
klimatsituationer.

Och det är inte allt. Marina motorer måste vara mer 
uthålliga, pålitliga och motståndskraftiga än bilmotorer av 
ett viktigt skäl: När din båt går sönder kan du inte kliva ur 
och gå iväg!

Ingen kan mer om att bygga tuff, pålitlig marin kraft än 
Mercury. Varför? Därför att det är det enda vi någonsin gjort. 
Och vi har gjort det i över 75 år.
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En grund för tillfredsställelse
Att gå in i en Mercury-handlares utställningslokal är 
den officiella starten på din båtupplevelse. Att ha de 
kunnigaste och mest välutrustade handlarna 
garanterar att din båtupplevelse startar på rätt kurs.

Att få betyg
När det gäller att underhålla din Mercury-motor så ser 
skickliga tekniker till att alltid få jobbet gjort. Vi tar utbildning 
på sådant allvar att vi har skapat Mercury University, ett 
fabrikslett utbildningsprogram för tekniker som inkluderar 
instruktioner online och i klassrum avseende alla Mercury 
Marine-motorer, reglage, mätare, propellrar, delar och 
tillbehör.

 Endast de som genomgått nödvändiga kurser och klarat våra 
tester kan bli Certified Technicians (certifierade tekniker) och 
fortsatt utbildning och träning är ett krav för att behålla 
certifieringen. Flera tusen aktiva certifierade tekniker utbildas 
varje år för att vässa sina kunskaper och hålla sina 
certifieringar uppdaterade, och ger dig förtroende för vår 
förmåga att leverera den mest korrekta informationen när du 
väljer din nya motor.

Varför det är viktigt
Mercury erbjuder utbildning, stöd och verktyg 
för att se till att våra återförsäljare är beredda 
att ge förstklassig service.

MERCURY AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

Varje Mercurymotor levereras med något som ingen 
annan har: en Mercury-handlare. Från att hjälpa 
dig att välja den bästa motorn för dina behov till 
att erbjuda dig expertservice efter köpet så är 
alla hos din lokala Mercury-handlare där för att 
garantera att du är nöjd. 
Och med nästan 6000 återförsäljare i hela 
världen är hjälpen aldrig långt borta.

DITT 
LOKALA TEAM

Återförsäljarnätverk
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Dieselinombordare

Dieseldrevmotorer

Specifi kationer

Motor MD 2.0  
130s

MD 2.0  
150s

MD 2.0  
170s

MD 2.8  
220s

MD 4.2  
270s

MD 4.2  
320s

MD 4.2  
350s

TDI 3.0  
230s 

TDI 3.0  
260s 

TDI 4.2  
335s 

TDI 4.2  
370s 

Cylindrar 4 4 4 4 6 6 6 V6 V6 V8 V8

Slagvolym (l) 2 2 2 2.8 4.2 4.2 4.2 3 3 4.2 4.2

Hk/kW 1 130/95,6 150/110,3 170/125 220/161,8 270/198,6 320/235,4 350/257,4 230/169,2 260/191,2 335/246,4 370/272,1

Varvtal vid full gas 4000 4000 4000 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4200 4200

Vikt 2 (kg) 322 322 355 465 565 565 565 411 411 484 484

DTS* — —         

Axius — — —        

Utsläppscertifikat

RCD 2 Ready / IMO 2 / EPA TIER 2 och 3 / BSO 2 2 RCD 2 Ready / IMO 2 / EPA TIER 3 / BSO 2 2

Drev

Alpha®    — — — — — — — —

Bravo One® X — —     —   — —

Bravo One® XR — — — — —      

Bravo Two® X — —     —    

Bravo Two® XR — — — — — — —    

Bravo Three® X — —     —   — —

Bravo Three® XR — — — — —      

Motor MD 2.0  
115

MD 2.0  
130

MD 2.0  
150

MD 2.0  
170

MD 2.8  
220

MD 4.2  
270

MD 4.2  
320

MD 4.2  
350

TDI 3.0  
230

TDI 3.0  
230

TDI 3.0  
260

TDI 4.2  
335

TDI 4.2  
370

Cylindrar 4 4 4 4 4 6 6 6 V6 V6 V6 V8 V8

Slagvolym (l) 2 2 2 2 2.8 4.2 4.2 4.2 3 3 3 4.2 4.2

Hk/kW 1 115/84,6 130/95,6 150 /110,3 170 /125 220 /161,8 270 /198,6 320 /235,4 350 /257,4 230/169,2 230 /169,2 260 /191,2 335/246,4 370 /272,1

Varvtal vid full gas 3000 4000 4000 4000 3800 3800 3800 3800 3500 4000 4000 4200 4200

Vikt 2 (kg) 250 250 250 250 360 460 460 460 306 306 306 379 379

DTS* — — —          

Utsläppscertifikat

RCD 2 Ready / IMO 2 / EPA TIER 2 och 3 / BSO 2 3 RCD 2 Ready / IMO 2 / EPA TIER 3 / BSO 2 3  

Backslag tillgängliga

TM345A    — — — — — — — — — —

TM485A —     — — — — — — — —

ZF45 — — — — — — — — —  — — —

ZF45A — — — — — — — — —  — — —

ZF63 — — — — — — — —   —  

ZF63A — — — — —        

ZF63IV — — — —         

 : Valfri — : Inte tillgänglig
* DTS Digital Throttle Shift.

1 Uttryckt i metriska enheter. 

2 Med lättaste drevalternativet.

3 Tillgängligt på utvalda motorer
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We're behind you.
Möt människorna bakom branschens bästa ägarupplevelse:

detaljinriktade, kvalitetsfokuserade människor från Mercury Marine.
Deras engagemang, erfarenhet, och passion för båtliv gör din

stund på vattnet bättre.

Brunswick Marines
kvalitetssystem i EMEA

är ISO 9001:2008 certi� erat.

© 2015 Brunswick Marine i EMEA. Alla rättigheter reserverade. Art.nr. 90-9M0101201
Brunswick Marine i EMEA utforskar kontinuerligt sätt att förbättra de produkter de designar, 
tillverkar och distribuerar. Alla ansträngningar görs för att producera försäljnings- och 

servicelitteratur som är aktuell. Speci� kationsförändringar för motorer, båtar och tillbehör är ständigt pågående. 

Denna broschyr ska inte ses som en exakt guide till de senaste speci� kationerna. Denna broschyr är inte ett försäljningserbjudande 
för någon särskild motor, båt eller tillbehör. Distributörer och handlare är inte agenter för Brunswick Marine i EMEA eller någon av 
dess dotterbolag och de har inga rättigheter att representera Brunswick Marine i EMEA genom något uttryckligt åtagande, 
inkluderande men inte begränsat till representation av produkt, försäljning, applikationer eller service. 

Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder och vissa är bara tillgängliga i begränsat antal. Vissa produkter i denna katalog är 
utrustade med tillvalsutrustning. Var vänlig besök din lokala handlare.

Besök http://www.brunswick-marine.com
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