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För perfekt 
framdrivning 

Mercury-propellrar
Mercury-propellrar produceras av ett ingenjörsteam med mer än 160 års 
kombinerad erfarenhet och ett tillverkningsteam som alltid strävar efter perfektion. 
Mercury använder egenutvecklade och patenterade metaller för att utforma och 
tillverka propellrar för bäst prestanda och bränsleeffektivitet i klassen. 

Mercury har nyligen introducerat en fyrbladig propeller som genererar tillräckligt 
med lyft för att överträffa sina trebladiga motsvarigheter, samt ett navsystem som 
avsevärt minskar växlingsbuller och vibrationer för en bättre båtupplevelse.

Valet av propeller kan påverka i stort sett varje aspekt av båtens prestanda, och 
Mercury har en lösning för varje propellerutmaning. Det är inte så konstigt att du 
kan se Mercury-propellrar på båtar av alla möjliga märken. 
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66 Propellrar

ENERTIA®
• Mercurys första propeller som utnyttjar den extra styrka och

hållbarhet som Mercurys X7-legering ger.
• Förbättrar både toppfart och acceleration.
• Passar utombordare på 135 hk och mer.

FURY 4®
• Mercurys högeffektiva propeller för tävlingsfiske till havs.
• Tillverkad av Mercurys X7-legering för extrem hållbarhet.
• Utformad för oslagbar prestanda för fiskare som kör tunga

bassbåtar på 20–22 fot.

REVOLUTION 4®
• Aggressiv fyrbladig design ger enastående stabilitet,

acceleration och förbättrad prestanda i mellanregistret.
• Perfekt för fiskebåtar, mittkonsolbåtar och sportbåtar med

utombordare på 135 hk eller mer.

FURY®
• Mercurys revolutionerande propeller för havsfiske.
• Tillverkas av Mercurys X7-legering med reducerad

diameter och stor bladarea, vilket klart märkbart förbättrar
accelerationen och toppfarten.

• Avsedd för klassledande prestanda för alla bassbåtar, båtar
för utombordare samt flatbottnade båtar som använder
motorer med 200 hk eller mer.

MAX5®/ST*

• Den laboratorieutvecklade beläggningen MAX 5 ger en
mätbar minskning av propellerström (upp till 12 %).

• Nya modeller med en diameter på 15,25 tum ger 3–4 %
strömminskning jämfört med modeller på 15,00 tum på
utvalda utombordare

5-BLADIG CNC CLEAVER®*

• Utformad för att maximera topphastigheterna för
prestandaskrov.

• Diameter på en kvarts tum och stigningsökningar på en halv
tum för exakt finjustering.

• CNC-propeller utnyttjar Sport Master-växellådan och ökade
motorhöjder maximalt.

Serierna Comp och Performance
Oöverträffad prestanda. Mercurys propellrar i serierna Comp och Performance står i en klass för sig på marknaden som de bäst presterande propellrarna när det gäller 
acceleration, toppfart och bränsleekonomi.

ENERTIA ECO®/XP*

• Designad för tunga båtar med många hästkrafter, där
bränsleekonomi vid marschfart är viktigast.

• Propeller med stor diameter och med hög, progressiv
lutning ger extra stävlyft, vilket resulterar i upp till 10 %
bättre bränsleekonomi vid marschfart.

BRAVO I®/FS/LT/XS/OC/XC*

• Världens mest sålda högpresterande propeller.
• Perfekt anpassad för höghastighetsutombordare med hög

monteringshöjd.
• Ger enastående prestanda för alla båtar som inriktar sig på

hög hastighet, inklusive katamaraner och båtar med stegade
skrov.

*Mercury Racing-propellrar är utformade för att maximera båtprestanda och styrning oavsett användningsområde. Be om mer information från din Mercury-återförsäljare.



HIGH FIVE®
• Fembladig design i rostfritt stål ger optimal acceleration och

manöverförmåga.
• Perfekt propeller för vattenskidåkning och liknande
• Passar utombordare på 135 hk och mer.

SPITFIRE X7®
• Överlägsen acceleration tack vare en konstruktion med

mindre diameter.
• Ultimat topphastighet och stabilitet tack vare aggressiv cup.
• Konstruerad för alla båttyper som utrustats med Mercurys

standardutombordare på 75–115 hk.

SPITFIRE®
• Mercurys toppmoderna aluminiumpropeller ger hastigheten

för tre blad med den stabilitet och acceleration som fyra blad
ger.

• Aggressiv fyrbladig design med kraftig vinkel och extra kupp
för bättre grepp.

• Passar utombordare på 25–250 hk.

TROPHY® PLUS
• Utformad för att ge enastående stävlyft för båtar där motorn

monteras högt.
• Unik design med luftning både genom och över navet,

vilket ger snabb acceleration och stabil hantering vid höga
hastigheter och snäva svängar.

• Passar utombordare på 135 hk och mer.

TEMPEST® PLUS
• Konstruerad för att få stora båtar att gå snabbt.
• Kraftigare vinkel och mer cup ger bättre manövrerbarhet och

stävlyft på stora utombordsdrivna båtar med V-6.
• Perfekt för båtar som är 5 meter och längre och utombordare

med 135 hk eller mer.

TROPHY® SPORT
• Högpresterande propeller för båtar med utombordare samt

flatbottnade båtar som använder utombordare med 40–60 hk.
• Utformning med fyra blad ger otrolig acceleration och god

stabilitet, jämfört med trebladiga propellrar.

Elite-serien
Där prestanda och gott rykte kombineras. Mercurys propellrar i Elite-serien ger klassledande hållbarhet och prestanda. Dessa är våra bästsäljande modeller.

MIRAGE® PLUS
• Världens bäst säljande propeller för motorer med många

hästkrafter.
• Design med stor diameter som fungerar bra inom ett brett

spektrum av användningsområden.
• Passar utombordare på 135 hk och mer.
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Sport-serien 
Perfekt balans mellan prestanda och värde. Mercurys propellrar i Sport-serien är 
beprövade modeller för de båtfolk som vill förbättra prestandan för deras båt.

BLACK MAX®
• Världens mest sålda aluminiumpropeller.

• Perfekt kombination av prestanda, hållbarhet och prisvärdhet.

• Passar utombordare 2,5–250 hk.

LASER II
• Perfekt komplement för bassbåtar och aluminiumbåtar med

djupt v-skrov där hastigheten prioriteras.

• Aggressiva bladvinklar ger utmärkt stävlyft med luftat nav för
imponerande acceleration.

• Passar utombordare på 75–125 hk.

VENSURA®
• Utformning med fyra blad i rostfritt stål ger god acceleration

och stabilitet.

• Ger utmärkt stävlyft för god hantering i grov sjö.

• Passar utombordare på 135 hk och mer.

VENGEANCE®
• Universell rostfri propeller som ger förbättrad prestanda och

hållbarhet jämfört med aluminiumpropellrar.

• Gjuten i ett stycke för exceptionell styrka och hållbarhet.

• Passar utombordare på 20–250 hk.
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 på: 
MercuryMarine.com/propellers



X7-legering
En revolutionerande patenterad legering från Mercury 
som bryter gränserna för propellerdesign. X7 är 30 procent 
starkare och fyra gånger mer hållbar än vanligt rostfritt stål, 
vilket möjliggör propellertyper som är omöjliga att tillverka 
med vanligt rostfritt stål.

Mercalloy®

En så revolutionerande aluminiumlegering att den 
har patenterats. Mercalloy är speciellt utformad för 
pressgjutningsprocessen, vilket hjälper till att skapa 
homogena propellergjutningar av högsta kvalitet, som 
resulterar i ökad styrka och styvhet.

PVS®-pluggar
PVS (Performance Vent System) är en exklusiv Mercury-
innovation som möjliggör anpassning av luftningen till 
propellern – det ger möjligheten att anpassa prestandan 
för propellern till motorns prestanda. Du kan förbättra 
prestandan genom att bara variera storleken på avgashålet. 
Detta är ett system som bara finns med särskilda Mercury-
propellrar.

Navsystemet FLO-Torq®

Flo-Torq II är speciellt utformat för att dämpa stötar 
och skydda drivsystemet. Dessutom erbjuder Flo-Torq 
II-systemet, precis som alla Mercury®-motorer, även ett
oöverträffat korrosionsskydd, vilket ger trygghet och du kan
ägna all uppmärksamhet till att få ut det mesta av din tid på
sjön.

Flo-Torq 
SSR HD
The Flo-Torq SSR HD är 
det propellernavsystem 
med tystast och mjukast 
växling på marknaden för 
utombordare med många 
hästkrafter. Den har 10–19 % 
lägre växlingsbuller jämfört 
med andra bullerminskande 
gumminavsystem och 
mer än 25 % lägre jämfört 
med solida nav. Flo-Torq SSR HD roterar både babord och 
styrbord, vilket eliminerar växlingsbuller och vibrationer för 
tyst och mjuk växling.
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Överlägsen bränsleekonomi
V-8 Verado-utombordare levererar överlägsen bränsleekonomi i marschhastighet och vid full
gas. ARO-kalibrering (Advanced Range Optimization, avancerad räckviddsoptimering) anpassar
bränsleblandningen exakt och levererar bästa möjliga effektivitet i alla hastigheter. Verado
V-8-utombordare kalibreras för att leverera full effekt med 87-oktanigt bränsle.

Smidig och tyst
250 hk och 300 hk Verado levererar klassledande mjuk och tyst prestanda. Kommande 
generationens Advanced MidSection (AMS) flyttar motorfästena akterut och utåt för att i stort 
sett eliminera alla vibrationer. Motorbullret minimeras med hjälp av ett anpassat luftintag med 
flera kammare, kåpor över bränsleinsprutarna som minskar det högfrekventa oljudet samt ett 
avancerat system för tätning av motorkåpan. 

Korrosionsbeständighet
Verado-utombordarna är inte bara konstruerade och byggda för att tåla saltvattenkörningens 
påfrestningar, utan backas också upp av en treårig rostskyddsgaranti – en avsevärd fördel 
jämfört med konkurrenternas produkter.
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