
 
 
 
 

 
 

                             
Mercury Marine lanserar den helt nya utombordaren 

Verado 400hk 
 
 

MIAMI (14 feb. 2019) – Mercury Marine har tillkännagett lanseringen av 
utombordaren Verado 400 ,den Verado-utombordare med flest hästkrafter i 
företagets sortiment.   Sedan lanseringen av Verado 350 och Mercury Racing 400R 
för fyra år sedan har kunderna efterfrågat en Verado-motor med fler hästkrafter. 
  
”Utombordaren Verado 350 togs emot väldigt väl på marknaden, och genom 
omfattande kommunikation med våra globala kunder har vi insett att marknaden 
efterfrågar en Verado-fyrtaktsmotor på 400 hk”, säger John Pfeifer, vd på Mercury 
Marine.  ”I takt med att båtar fortsätter att ökar i storlek ökar även efterfrågan på 
utombordsmotorer med mer effekt.  Detta ger oss en möjlighet att saluföra en 
Verado-utombordare med ännu fler hästkrafter, med den hållbarhet och den 
tillförlitlighet som Verado-märket är känt för över hela världen.”  
  
Verado 400 lämpar sig för en mängd olika användningsområden. Kunderna kommer 
att uppskatta den extra effekten jämfört med Verado 350, samtidigt som den går 
jämt och tyst, vilket kännetecknar Verado-motorerna.  Med en vikt på lite över 
300 kg, samma som Verado 350, är Verado 400 dessutom den lättaste 
utombordaren i 400 hk-kategorin med nästan 140 kg.   

  
Verado 400 kommer att finnas i samma modellvarianter som Verado 350.  Den 
kommer att vara utrustad med det slitstarka 1.75 HD-växelhuset på 5,44” och finnas 
i färgerna Phantom Black och Cold Fusion white. Den är även kompatibel med 
Mercurys joystickstyrning för utombordsmotorer (JPO). 

  
Mercury Racing kommer att fortsätta sälja 400R i två olika växelhuskonfigurationer: 
1.75 HD på 5,44”, som lämpar sig för lättare, snabbare skrov som gynnas av 7 000 
rpm, och SportMaster 1.75, som är avsedd för hög hastighet (>125 km). 

  
”Lanseringen av Verado 400 är ytterligare ett steg i utvecklingen av L6SC-
plattformen som har varit dokumenterat framgångsrik på marknaden och som vi 
förväntar oss fortsätter vara framgångsrik under de kommande åren”, säger Pfeifer.  
”Genom omfattande kundundersökningar har vi kommit fram till att det finns en 
marknad för båda varianterna av 400-modellen, vilket ger kunderna möjlighet att 
välja mellan två extremt tillförlitliga utombordare baserad på deras behov.” 



Verado 400 går att beställa idag och börjar levereras i EMEA-regionen under juli 
månad. 

  
  
Om Mercury Marine  
  
Mercury Marine, med huvudkontor i Fond du Lac, Wisconsin, är världens ledande tillverkare 
av marina framdrivningssystem.  Mercury är en 3 miljarder dollar-division av Brunswick 
Corporation (NYSE: BC), som designar, tillverkar och distribuerar motorer, service och 
reservdelar för fritidsbåtar, kommersiella och statliga marina applikationer, och förser 
båtfolket med produkter som är enkla att hantera, extremt tillförlitliga och uppbackade av 
världens mest hängivna kundsupport med 10 000 serviceställen globalt.  Mercurys 
branschledande varumärkesportfölj innehåller Mercury utombordsmotorer, Mercury 
MerCruiser drevmotorer och inombordsmotorer, Mercury globala reservdelar inklusive 
propellrar och SmartCraft-elektronik, integrerade lösningar för kraftprodukter, MotorGuide 
trollingmotorer, Attwood, Garelick och Whale båtdelar, Land ’N’ Sea, BLA, Payne’s Marine, 
Kellogg Marine och Lankhorst Taselaar-distribution av båtdelar samt Mercury och 
Quicksilver reservdelar och oljor. Mer information finns på mercurymarine.com. 
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