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SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. 
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Pamiętaj, że alkohol nie idzie w parze z pływaniem i jeżdżeniem. Podczas pływania zawsze stosuj 
kapoki. Podczas korzystania z silnika zachowuj rozwagę.

Suzuki zachęca do używania silnika w sposób bezpieczny i zgodny ze środowiskiem.

Specyfikacje, wygląd, wyposażenie, kolory, materiały i pozostałe elementy produktów "SUZUKI" przedstawiane w katalogu mogą ulec zmianie 
w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia, a także mogą różnić się w zależności od lokalnych wrunków i wymagań. Niektóre modele 
mogą nie być dostępne w pewnych regionach. Każdy model może zostać wycofany z produkcji bez uprzedzenia. Ze szczegółami wszelkich zmian 
zapoznać się można u lokalnego dystrybutora. Rzeczywisty kolor obudowy może różnić się od koloru w katalogu.

"Way of life" jest sercem naszej marki - każdy pojazd Suzuki, 
motocykl czy silnik zaburtowy jest stworzony do niesienia użytkownikowi radości życia.

SILNIKI
ZABURTOWE
SUZUKI
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Inżynierowie Suzuki spędzają niezliczone godziny  
na wodzie porównując, rozwijając i testując silniki  
zaburtowe oraz po prostu ciesząc się z pływania.  
Już dawno stwierdziliśmy, że najlepszy silnik zaburtowy  
to taki, który zapewnia użytkownikowi najwięcej  
emocji i satysfakcji. Poświęcamy nasz czas, energię,  
wiedzę, umiejętności, a także będące do naszej dyspozycji 
najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne, by dać 
naszym silnikom zaburtowym przewagę - lepsze osiągi, 
większą wytrzymałość, niższe zużycie paliwa czy cichszą 
pracę. Nie przestaniemy podnosić sobie poprzeczki, bo 
chcemy dać Ci największą przyjemność z bycia na wodzie.

...żadne inne silniki nie dają wodniakom  
większych emocji i satysfakcji.

 

SPIS TREŚCI

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.
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DF2.5 DF6A
DF5A
DF4A

Nowocześniejsze i bardziej stylowe! Dzięki nowym kolorom i grafikom 
Twoja łódź będzie wyglądać z klasą, tak jak Ty!

NOWE 
KOLORY I GRAFIKI

Pearl Nebular Black - to najczarniejszy lakier, 
jaki do tej pory stworzyliśmy. Inkrustowany 
niebieskimi płatkami błyszczącymi w słońcu. 
Umieściliśmy duże logo serii drive-by-wire, 
dając silnikom zaburtowym jeszcze wyższy 
efekt jakości. Odnowione grafiki zachowały 
50-letnią historię silników zaburtowych 
Suzuki i połączyły ją z nowoczesnym 
stylowym designem. Teraz bardziej pasują  
do stylu nowoczesnych łodzi.

DF300AP
DF250AP

DF175AP
DF150AP DF200AP

MODELE ZE STEROWANIEM DRIVE BY WIRE

DF9.9A
DF8A

DF20A
DF15A
DF9.9B

DF30A
DF25A

DF60A
DF50A
DF40A

DF90A
DF80A
DF70A

DF140A
DF115A
DF100A

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM
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Ze Stanów Zjednoczonych

Z Francji

Z Wielkiej Brytanii
Niezawodność silników zaburtowych Suzuki ma wielkie  
znaczenie przy nagrywaniu najlepszego telewizyjnego programu 
dla wędkarzy. Chciałbym mieć jakąś niesamowitą historię,  
ale szczerze - zmieniłem silnik na Suzuki prawie pięć lat temu  
i mogę powiedzieć, że to nudny silnik, ale właśnie to oznacza  
dla mnie niezawodność. Odpala za każdym razem, kiedy wciskam 
przycisk i daje sobie radę z całym moim sprzętem, operatorami, 
współprowadzącym i całym zbiornikiem paliwa załadowanym  
na 24 Blue Wave Pure Bay. Góra jest co najmniej tak samo dobra 
jak w każdej innej "trzysetce". Jest tak cichy, że przyzwyczaił 
mnie do zerkania na zegary, żeby sprawdzić czy działa. A olej 
muszę wymieniać co 100 godzin. Szczerze mówiąc, kiedy kręcę 
Big Water Adventures dla Outdoor Channel, muszę mieć w 100% 
pewny silnik, szczególnie kiedy pół roku planowania sprowadza 
się do 1-4 dni zdjęć. Nieważne kim jesteś - czas to pieniądz,  
a ja swój stawiam na Suzuki 300. Po prostu przebija wszystkie 
inne silniki w tej klasie, a Suzuki usunęło wszystkie problemy, 
o które do tej pory mogłeś się martwić przy silniku zaburtowym. 
Przykręć go, konserwuj zgodnie z instrukcją i rób swoje, 
a o silniku zapomnij. Oto moja historia Suzuki.

Jako prowadzący program, badacz i biolog morski muszę polegać 
na silniku zaburtowym, by móc pracować w wymagających 
warunkach. Kluczową cechą każdego takiego silnika jest 
niezawodność, a nigdy nie spotkałem tak niezawodnych  
silników, jak Suzuki. Po prostu. Kultura pracy DF200AP sprawia, 
że przebywanie na wodzie jest niemęczące, a po wielu 
godzinach wyciskania z silnika siódmych potów, mój Suzuki 
DF200AP ciągle przechodzi moje oczekiwania wobec mocnego, 
cichego i lekkiego czterosuwowego silnika zaburtowego.

Jestem użytkownikiem Suzuki od 1980 roku, mam dwie łodzie 
rybackie wyposażone w dwa Suzuki DF300AP i jeden Suzuki 
DF175. Mieliśmy dwa DF250, które po ponad 3000 godzinach 
użytkowania wymieniliśmy niedawno (w 2015) na DF300AP. 
Wraz z silnikiem czterosuwowym zyskaliśmy nieocenione 
zalety! Żywotność jest 3 razy dłuższa niż w przypadku 
dwusuwów, zużycie paliwa spadło o połowę, jest cichszy  
i mniej dymi!
Taki silnik jest konieczny w naszej branży, gdzie transportujemy 
na duże dystanse kilka ton ostryg. Musi działać ekonomicznie, 
niezawodnie i długo. Dlatego właśnie od 12 lat używamy 
Suzuki V6. Wcześniej próbowaliśmy innych marek, ale 
polecamy Suzuki: najpewniejszą markę na świecie.

WYBÓR EKSPERTÓW
Silniki zaburtowe SUZUKI to wybór, który zdobył sobie zaufanie ekspertów na całym świecie.   Do ich sukcesu przyczyniły się niezawodność i osiągi.

Hodowcy ostryg
Właściciele DF300AP
Nicolas Mureau 
Mathieu Mureau

Prowadzący program Big Water Adventures.
Właściciel DF300AP
Marc Davis

Prezenter, mówca, biolog morski, 
pisarz i podróżnik, specjalista 
w dziedzinie przywództwa
Właściciel DF200AP
Monty Halls

WŁOCHY

NIGERIA

MEKSYK KOLUMBIA

AUSTRALIA

TAJLANDIA
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NOWOŚĆ

DF175AP i DF150AP oparte są o rzędowy cztero- 
cylindrowy blok DOHC o pojemności 2867 cm3, 
największej* osiągniętej do tej pory w kategorii 
czterocylindrowych czterosuwów DOHC. Inżynierowie 
Suzuki dołożyli starań, by mimo dużej pojemności, 
dającej duże przyspieszenie i prędkość, wymiary 
silnika były możliwie jak najmniejsze.
Obie jednostki cechują się jednymi z najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań technicznych Suzuki, 
opracowanych w celu polepszenia osiągów silnika.
*Stan na lipiec 2016

DF175AP / 150AP
Silniki DF175AP i DF150AP to produkty zespołu pracującego nad DF200AP. Rzędowy czterocylindrowy 
silnik zaburtowy dający moc i osiągi silnika V6. Nowe silniki zostały zaprojektowane z użyciem tych 
samych technologii i cech, co w przypadku DF200AP.

Dzięki najlepszym osiągom i cechom nowy 
DF175AP/150AP gra w wyższej lidze.
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SKONSTRUOWANE Z WYKORZYSTANIEM 
NAJNOWSZYCH, NAJBARDZIEJ 
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SUZUKI, 
BY DAĆ NAJLEPSZE OSIĄGI I CZYSTĄ ZABAWĘ

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.

Suzuki Selective Rotation
W większych łódkach, które napędza kilka silników zaburtowych, zazwyczaj pary silników ustawiane 
są tak, by obracać się w przeciwnych kierunkach, dzięki czemu łódka może płynąć prosto. Silniki 
DF300AP/250AP wyposażyliśmy w specjalne mechanizmy odwracające obroty w spodzinie, przez co 
śruba obraca się w odwrotnym kierunku*.

Suzuki Precision Control 
(Systemy elektronicznej przepustnicy i zmiany biegu)
Ponadto, silniki DF300AP i DF250AP wyposażone są w Suzuki Precision 
Control - system komputerowego sterowania drive-by-wire, dający łatwe, 
gładkie i dokładne sterowanie oraz natychmiastową zmianę przełożenia.

DF300AP
DF250AP

MODELE 
ZE STEROWANIEM
DRIVE BY WIRE

DF250APDF300AP

V6 POWER
Silniki zaburtowe Suzuki V6 łączą w sobie moc, wytrzymałość i zadziwiającą 
prędkość. Nie zdziw się, kiedy inne łodzie zostawisz daleko w tyle! Pierwsze 
czterosuwowe silniki zaburtowe Suzuki pojawiły się w 2003 roku. Obecne,  
wykorzystujące 14 lat doświadczenia w konstrukcjach V6, pozwolą Ci  
bezpiecznie dopłynąć do mariny w pełne radości weekendy.

*  Do zmiany kierunku obrotu silnika konieczne są opcjonalne złącze 
i dodatkowa śruba.

Przeciwny kierunek Zwykły	kierunek

DWUDROŻNY 
DOPŁYW WODY

ZMIENNE FAZY 
ROZRZĄDU

PRZESUNIĘTY 
WAŁ

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

SYSTEM 
SELEKTYWNEJ 

ROTACJI

OGRANICZENIE 
TILTU

SYSTEM
TRAŁOWANIA

ELEKTRYCZNA
MANETKA SPC

2.08

Sprawdzone technologie
Cała gama 24-zaworowych silników V6 wyposażona jest w system dwóch wałków rozrządu (Double 
Overhead Camshaft - DOHC) i system elektronicznego wtrysku paliwa. Jednostki DF300AP, DF250AP 
oraz DF250 cechują się zmiennymi fazami rozrządu (Variable Valve Timing - VVT w celu zwiększenia 
momentu obrotowego w niskim i średnim zakresie, natomiast DF250 i DF225 wykorzystują przewagę 
wielostopniowego systemu wtryskowego, zyskując maksymalne osiągi na wysokich obrotach. Dzięki 
zastosowaniu widlastego bloku silnika o rozwarciu 55 stopni, inżynierowie Suzuki mogli zmieścić całą 
nagradzaną moc i osiągi w niesamowicie kompaktowej jednostce.

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

DF300AP/DF250AP

MODELE ZE STEROWANIEM DRIVE BY WIRE
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DUŻY BLOK Z RZĘDOWĄ CZWÓRKĄ:
MAKSIMUM OSIĄGANEJ MOCY

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego. 

Wysoki stopień sprężania 10,2:1 oraz największa* pojemność w swojej klasie
Stopień sprężania i pojemność to kluczowe czynniki, od których zależą osiągi i moc silnika. 
Inżynierowie Suzuki połączyli pojemność 2867 cm3 (największą w każdej klasie silnika)  
z wysokim stopniem sprężania - 10,2:1, dzięki czemu kompaktowe silniki mogą  
pochwalić się doskonałymi osiągami.
*Kategoria czterosuwowych, czterocylindrowych silników DOHC, stan na sierpień 2016

Bogactwo funkcji
DF200AP, DF175AP i DF150AP mieszczą w sobie system sterowania drive-by-wire, Suzuki Precision 
Control ułatwiający płynne i dokładne sterowanie oraz Suzuki Selective Rotation*, pozwalający  
na wprowadzanie śruby w obroty zgodne i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
*Do zmiany kierunku obrotu wymagane są opcjonalne złącze i osobna śruba.

Układ dolotowy Semi-Direct Air Intake
Osłony silników DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP  
mają nowoczesny zadarty wygląd. Ale nie chodzi tylko  
o estetykę, ponieważ pod obudową wszystko kręci się  
wokół funkcjonalności. Pod pokrywą znajdziesz układ 
dolotowy powietrza w systemie semi-direct, który 
doprowadza zimniejsze powietrze do cylindrów.  
Im powietrze zimniejsze, tym lepsza wydajność silnika  
i lepsze przyspieszenie w górnym zakresie.
Linia osłony również została zaprojektowana tak,  
by utrzymywać niską temperaturę wewnątrz silnika, a dzięki 
umieszczonym w jego wnętrzu otworom chłodzącym, koło 
zamachowe może wypychać gorące powietrze na zewnątrz. 

DF200AP

DF175AP

DF150AP

DF200AP

TOP OF THE IN-LINE 4

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DF175AP DF150AP

Mimo, że jest zawodnikiem wagi lekkiej, nasz rzędowy czterocylindrowy silnik 
"BIG BLOCK" o pojemności 2867 cm3 jest w stanie pokazać moc porównywalną 
z V6. DF200AP i nowe modele DF175AP/150AP to nie tylko nagradzana 
jakość i wysoka kultura pracy, ale też systemy Suzuki Selective Rotation  
i Suzuki Precision Control. Szukasz wygody na łódce? Możesz na nie liczyć.

Przepływ powietrza

CICHA
PRACA

ZMIENNE FAZY 
ROZRZĄDU

PRZESUNIĘTY 
WAŁ

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

SYSTEM 
SELEKTYWNEJ 

ROTACJI

OGRANICZENIE 
TILTU

SYSTEM
TRAŁOWANIA

ELEKTRYCZNA
MANETKA SPC

2.50
PRZEŁOŻENIE

WIELOSTOPNIOWY
SYSTEM

ZAWORÓW

MODELE ZE STEROWANIEM DRIVE BY WIRE

MODELE 
ZE STEROWANIEM
DRIVE BY WIRE
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MOCNE, NIEZAWODNE, OSZCZĘDNE. 
NAJWSZECHSTRONNIEJSZE SILNIKI SUZUKI  
DO PRACY I ZABAWY

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.

Dwustopniowa redukcja przełożenia
Modele DF70A i wyższe wyposażone są w dwustopniową redukcję przełożenia, która wyzwala 
moment obrotowy konieczny do obrotu śruby o dużej średnicy. Zazwyczaj odbywa się to dzięki 
większym przełożeniom lub większym skrzyniom biegów, ale Suzuki od dawna stosuje system 
dwustopniowy, dzięki któremu do osiągnięcia wymaganego momentu obrotowego nie potrzeba 
dużego silnika. Przy przełożeniu końcowym wynoszącym 2,59, nasze silniki zaburtowe wytwarzają 
dość momentu obrotowego do szybkiego przyspieszenia.

LIGHTWEIGHT SPORTS

DF70ADF80ADF90ADF100ADF115ADF140A

DF140A
DF115A
DF100A 
DF90A
DF80A
DF70A Przesunięty wał

W silnikach zaburtowych Suzuki od modelu DF70A wzwyż znajdziesz 
przesunięty wał napędowy. Dzięki takiej konfiguracji środek ciężkości 
silnika przeniesiony jest do przodu, skutkując lepszym rozkładem  
ciężaru i poprawia stabilność. Przesuwa się również oś mas wirujących 
(czyli miejsce, w którym powstają drgania), która trafia nad punkt 
mocowania silnika, zmniejszając jego wibracje.

Przekładnia redukcyjna

Duże przełożenie, które umożliwia przesunięty względem osi wał korbowy 
zapewnia moc i prędkość, a układ Lean Burn Control ogranicza zużycie paliwa, 
tworząc zbalansowany czysty silnik. Ta jednostka zaburtowa zaspokoi różne 
potrzeby, od leniwych rejsów spacerowych po zastosowania komercyjne.

SYSTEM
TRAŁOWANIA

SYSTEM
TRAŁOWANIA

PRZESUNIĘTY 
WAŁ

PRZESUNIĘTY 
WAŁ

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

OGRANICZENIE 
TILTU

OGRANICZENIE 
TILTU

2.59
PRZEŁOŻENIE

2.59
PRZEŁOŻENIE

Obejrzyj filmy 
i dowiedz się więcej.

DF90A/DF80A/DF70A

12:25=2,08

29:36=1,24

W SUMIE: 2,59:1

MODELE 
ZE STEROWANIEM
MECHANICZNYM

MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM
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NIEWIELKIE WYMIARY I DUŻA MOC  
SPRAWIAJĄ, ŻE KAŻDY ZNAJDZIE SILNIK 
ZABURTOWY SUZUKI DOPASOWANY  
DO WŁASNYCH POTRZEB

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.

High Energy Rotation
Specjalnie opracowana spodzina z przełożeniem 2,42:1 pozwala silnikom DF60AV i DF50AV obracać 
większą, 14 calową śrubą. Dzięki temu silniki te są doskonałym wyborem do napędzania większych  
i ciężkich łodzi.

Ogranicznik wychyłu
Jednostki DF60A/DF60AV/50AV wyposażone są w system ograniczenia 
wychyłu chroniący łódź przed uszkodzeniem przez przechylający się 
silnik. Rozwiązanie to łączy w sobie funkcjonalność ograniczenia 
wychyłu i informowania o kącie trymu, pozwalając na montaż silnika 
zaburtowego na niemal każdej łodzi.

System Suzuki Easy Start
Dzięki systemowi Suzuki Easy Start uruchamianie silnika jest przyjemnością. Nie musisz  
już przytrzymywać kluczyka, po prostu przekręć go raz, a system zapłonu będzie działać  
do uruchomienia silnika. System upraszcza start, byś mógł szybciej znaleźć się na wodzie.

HIGH PERFORMANCE COMPACT

DF60A DF50A DF40A DF60AV DF50AV

DF60A
DF50A
DF40A 
DF60AV
DF50AV

Kompaktowe, ale mocne. Na dodatek niewymagające częstej konserwacji.  
Serie dostępne również dla pontonów i ciężkich jednostek. Dopasujemy 
najlepszy silnik do Twojego stylu.

WYSOKA MOC 
OBROTÓW

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

Samoregulujący łańcuch rozrządu
We wszystkich modelach wyższych od DF40A zastosowaliśmy 
bezobsługowy łańcuch rozrządu. Proste i skuteczne  
rozwiązanie, w którym łańcuch przechodzi przez kąpiel  
olejową zapewnia stałe smarowanie, a automatyczny  
napinacz utrzymuje odpowiednie ustawienia zapewniając 
bezobsługową eksploatację.

SYSTEM
TRAŁOWANIA

SYSTEM
TRAŁOWANIA

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

OGRANICZENIE 
TILTU

DF60A/DF50A/DF40A

OGRANICZENIE 
TILTU

DF60A

MODELE 
ZE STEROWANIEM
MECHANICZNYM

MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM
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NAJNOWSZE NAGRADZANE TECHNOLOGIE 
SPRAWIAJĄ, ŻE PRZENOŚNE SILNIKI SUZUKI 
SĄ WYJĄTKOWE W SWOJEJ KLASIE

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.

PORTABLE FUN

DF9.9BDF15ADF20ADF25ADF30A

Przesunięty wał
Lekko odsunęliśmy wał korbowy od osi symetrii cylindra, zmniejszając nacisk  
na jego ścianki podczas ruchu tłoka. Dzięki temu uzyskaliśmy płynny ruch tłoka  
i lepszą wydajność jednostki (DF30A, DF25A).

Rolkowe dźwigienki zaworowe
Aby zwiększyć wydajność silnika, inżynierowie Suzuki zastosowali 
łożyskowane rolki zamiast krzywek ślizgowych. Takie rozwiązanie zmniejsza 
tarcie podczas pracy dźwigienki i poprawia osiągi silnika (DF30A, DF25A).

Bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa
Wszystkie silniki zaburtowe z serii Portable fun wyposażone są w bezakumulatorowy elektroniczny 
wtrysk paliwa. Ten niezwykle mały i lekki system opracowany został tak, by mieścić się w silniku bez 
konieczności powiększania jego wymiarów czy masy. Co więcej, działa bez udziału akumulatora,  
a mimo to umożliwia szybki zapłon, płynne działanie i lepsze przyspieszenie w każdych warunkach 
(DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B).

Offset

DF30A
DF25A
DF20A 
DF15A
DF9.9B

Mocne, lekkie, małe i oszczędne.. i to wszystko w jednym silniku! Na ryby, 
wyścigi, czy spokojne spacery, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi czy 
samemu... Czegokolwiek szukasz, przenośne silniki Suzuki Cię tam dowiozą.

BEZAKUMULATOROWY
WTRYSK PALIWA

BEZAKUMULATOROWY
WTRYSK PALIWA

Dolot bezpośredni
Nowy projekt osłony silnika pozwolił na zastosowanie 
bezpośredniego dolotu powietrza, dzięki któremu  
do silnika dostaje się chłodniejsze powietrze, podnosząc 
jego wydajność. W połączeniu z nowym filtrem powietrza, 
wycisnęliśmy więcej mocy z małej pojemności  
(DF30A, DF25A).

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

DF30A/DF25A

DF20A/DF15A/DF9.9B

System spalania zubożonej mieszanki Lean Burn
Zainstalowany w silniku 32-bitowy ECM stale monitoruje działanie silnika oraz warunki pracy,  
a następnie przewiduje zapotrzebowanie na paliwo i podaje mniejszą, dokładniejszą dawkę mieszanki 
w całym zakresie pracy silnika od niskich prędkości obrotowych,  
aż po prędkości rejsowe.

Przepływ powietrza

MODELE 
ZE STEROWANIEM
MECHANICZNYM

MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM
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LEKKIE, KOMPAKTOWE I ŁATWE W OBSŁUDZE  
- WYBÓR IDEALNY

Uwaga: Podczas korzystania z łodzi zawsze należy zakładać kamizelkę ratunkową i używać prawidłowo zapiętej linki wyłącznika awaryjnego.

· Przechowywanie na trzy sposoby
Dzięki nowym systemom paliwowym  
i smarowania przechowywanie silnika staje  
się niezwykle wygodne - na dowolnym  
z trzech boków (lewa burta, prawa burta, przód),  
bez martwienia się o ułożenie.

· Lekkie i kompaktowe
Poza stylowym wyglądem, nowe modele DF6A, DF5A i DF4A mogą pochwalić się niespotykanie 
niską wagą - 24 kg (modele z kolumną S).
Niższa waga to nie tylko łatwiejsze przenoszenie, ale też lepsze działanie.

· Łatwy rozruch po długiej przerwie
Dzięki zintegrowanemu zbiornikowi, umieszczonemu nad silnikiem 
i jednokierunkowemu zaworowi, możliwe jest podawanie paliwa 
dzięki sile grawitacji. Silnik można bez problemu uruchomić nawet 
po długiej przerwie, bez konieczności otwierania pokrywy.

PORTABLE FUN LIGHT

DF2.5

LEWA

PRZÓD

PRAWA

Zbiornik 
paliwa

Zawór  
jednokierunkowy

DF6A 

DF5A

DF4A
DF2.5

Lekki, kompaktowy, łatwy w obsłudze i dobrze zaprojektowany silnik,  
który odpalisz nawet po długim przechowywaniu. Zrelaksuj się i ciesz się 
chwilami spędzonymi na wodzie.

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ

DF4ADF5ADF6A

Nowe modele DF6A/5A/4A są pełne innowacyjnych technologii Suzuki

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

DF6A/DF5A/DF4A

Lekki ale potężny
Najmniejszy przenośny silnik czterosuwowy Suzuki to ważący tylko 13,5 kg DF2.5 (wał S).  
Jest doskonałym wyborem do napędzania małych łódek i pontonów, dostępnym także z dłuższym 
wałem, dając użytkownikom szerszy wybór modeli.

MODELE 
ZE STEROWANIEM
MECHANICZNYM

MODELE ZE STEROWANIEM MECHANICZNYM
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OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA (DF300AP I ORYGINALNY DF300)

Ekonomia spalania jest dla każdego użytkownika silnika 
zaburtowego ważną kwestią. Technologia Suzuki Lean Burn Fuel 
Control została zaprojektowana do oszczędzania paliwa zarówno 
przy niskiej prędkości, jak i w całym zakresie obrotów, dzięki 
przewidywaniu zapotrzebowania na paliwo na podstawie warunków 
pracy, a następnie dostarczeniu do silnika optymalnej 
mieszanki paliwa i powietrza.

Trałowanie

DF300AP (LEAN BURN)

obr/m

km/l

LE
PI

EJ

Przelotowa Wysoka prędkość

Oryginalny DF300

14%

Zużywa o 14% paliwa mniej w porównaniu do oryginalnej jednostki DF300,  
szczególnie w zakresie prędkości przelotowych, gdzie silnik pracuje przez 
większość czasu. Dane z wykresu uzyskano w testach fabrycznych  
w ujednoliconych warunkach. Wyniki mogą się różnić w zależności  
od warunków pracy (kształtu łodzi, rozmiaru, masy, pogody itp.)

LEAN BURN

Modele od DF9.9B do DF300AP poza DF250, DF225, DF200, DF175, DF150

Układ zmiennych faz rozrządu VVT, pozwala naszym silnikom uzyskać większy moment 
obrotowy, który jest potrzebny podczas rozpędzania w zakresie niskich i średnich 
prędkości obrotowych. W klasycznym układzie rozrządu występuje zjawisko przekrycia 
zaworów. Jest to stały, określony odcinek czasu, kiedy zarówno zawory dolotowe jak  
i wylotowe pozostają otwarte. Układ VVT zmienia czas przekrycia zaworów (wydłuża go 
lub skraca), zmieniając fazy rozrządu zaworów dolotowych. W zależności od obciążenia 
następuje optymalizacja pracy silnika w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych.

Przesunięty wał napędowy pozwala nam 
zmniejszyć rozmiar silników przez przesunięcie 
środka ciężkości do przodu i jednoczesną 
poprawę rozkładu masy, osiąganej mocy, 
równowagi oraz redukcję drgań.

Silniki zaburtowe Suzuki, w których zastosowano  
przesunięcie wału napędowego wykorzystują również 
dwustopniową redukcję przełożenia, opracowaną w celu 
osiągnięcia lepszego współczynnika przełożenia - silnik wytwarza 
duży moment obrotowy pozwalający na osiągnięcie mocnego 
przyspieszenia oraz wspaniałej prędkości w górnym zakresie.

W każdym modelu od DF40A 
wzwyż łańcuch rozrządu 
przechodzi przez kąpiel olejową, 
przez co nie trzeba go smarować, 
a automatyczny napinacz 
hydrauliczny dba o utrzymanie 
odpowiedniego napięcia. 
Rozwiązanie jest proste, skuteczne  
i eliminuje potrzebę konserwacji.

VVT (ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU)

PRZESUNIĘTY 
WAŁ NAPĘDOWY

DWUSTOPNIOWA  
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA

SAMOREGULUJĄCY  
ŁAŃCUCH ROZRZĄDU

DF300AP, DF250AP, DF250, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP

MODELE DF70A I WYŻSZE

MODELE DF70A I WYŻSZE

DF40A I WYŻSZE

Doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do cylindra ma 
niebagatelny wpływ na osiągi silnika. Praca przy dużej prędkości 
zazwyczaj wymaga dużej dawki powietrza, a przy niskiej  
- odpowiednio mniej. Wielostopniowy system dolotu Suzuki 
odpowiada tym potrzebom przez wykorzystanie dwóch przewodów 
kolektora dochodzących do każdego cylindra, dzięki czemu silnik 
dostaje odpowiednią dawkę powietrza. Przy niskich obrotach 
powietrze wpada do komory spalania przez dłuższy, wygięty 
przewód zaprojektowany do poprawienia spalania i zwiększenia 
momentu obrotowego. Kiedy obroty zwiększają się, otwierają się 
zawory przewodów dolotu bezpośredniego. Krótsze i niestawiające 
oporu przewody doprowadzają do komory więcej powietrza, 
pozwalając silnikowi na głębszy oddech przy wysokich obrotach  
i osiąganie większej mocy.

WIELOSTOPNIOWY SYSTEM  
DOLOTU SUZUKI

DF250, DF225, DF200AP, DF200A, DF175AP, DF175, DF150AP, DF150

1. stopień redukcji: 30:36=1,20

2. stopień redukcji: 12:25=2,08

SYSTEM HIGH ENERGY ROTATION

DF60AV, DF50AV

Inżynierowie Suzuki włożyli dużo pracy w projektowanie systemu, 
który nie dodaje silnikowi niepotrzebnej wagi ani nie powiększa jego 
gabarytów. Elementy systemu obejmujące rzędową pompę paliwową 
pracującą pod wysokim ciśnieniem, obudowę przepustnicy, chłodnicę 
paliwa, separator oparów i wtrysk paliwa są pomniejszonymi wersjami 
części stosowanych w silnikach z najwyższej półki. System nie potrzebuje 
akumulatora do działania - to pierwsze takie rozwiązanie w tej klasie 
- umożliwiając szybszy start, płynniejsze działanie i lepsze 
przyspieszenie w każdych warunkach.

BEZAKUMULATOROWY  
ELEKTRONICZNY WTRYSK PALIWA

DF30A, DF25A, DF20A, DF15A, DF9.9B

Antykorozyjna powłoka Suzuki została stworzona specjalnie  
do ochrony silnika przed działaniem słonej i słodkiej wody.  
Powłoka nałożona bezpośrednio na aluminium, by zwiększyć 
siłę wiązania, pokryta jest podkładem epoksydowym, kolorowym 
podkładem i bezbarwną powłoką z żywicy akrylowej.

WSZYSTKIE MODELE

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA SUZUKI

Bezbarwna zewnętrzna powłoka z żywicy akrylowej

Czarny (lub biały) metaliczny podkład akrylowy

Podkład epoksydowy

Powłoka antykorozyjna Suzuki

Stop aluminium Suzuki

W Suzuki stosujemy szereg 
zaawansowanych technologii,  
by nasze silniki były czystsze  
i wydajniejsze oraz zgodne  
z Dyrektywą o łodziach rekreacyjnych 
- 2003/44/WE - Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Zostaliśmy za to 
nagrodzeni trzema gwiazdkami przez 
Kalifornijską Radę Ochrony Powietrza 
(California Air Recources Board, CARB).

CZYSTSZA,  
WYDAJNIEJSZA PRACA

WSZYSTKIE MODELE

Etykieta normy emisji Euro 1
(Dyrektywa UE 2003/44/WE)

Etykieta trzech gwiazdek 
CARB

TECHNOLOGIA SUZUKI
NAJLEPSZE W BRANŻY DZIĘKI NASZYM NAGRADZANYM TECHNOLOGIOM 
I PROJEKTOM, SILNIKI ZABURTOWE POZWALAJĄ CIESZYĆ SIĘ 
WSPANIAŁYM CZASEM NA WODZIE

DF200A
Total: 2,50:1

Układ chłodzenia silnika wykorzystuje wodę 
pobieraną przez nisko położone otwory
znajdujące się w obudowie przekładni 
głównej. Zastosowanie dwóch otworów
wlotowych zwiększa ilość wody płynącej 
przez przekładnię, zapewniając jej
skuteczniejsze chłodzenie. Umieszczenie 
przedniego wlotu w kopułce obudowy
przekładni zapewnia dużą ilość wody, 
szczególnie przy wysokich prędkościach.
Drugi wlot jest również położony nisko, 
dzięki czemu DF300AP/250AP może być używany 
na płytkich wodach.

PODWÓJNY DOLOT WODY

DF300AP, 250AP

Przepływ wody 

PRZESUNIĘTY 
WAŁ

2.50
PRZEŁOŻENIE

WYSOKA MOC 
OBROTÓW

WIELOSTOPNIOWY
SYSTEM

ZAWORÓW

ZMIENNE FAZY 
ROZRZĄDU

BEZAKUMULATOROWY
WTRYSK PALIWA

SAMOREGULUJĄCY
ŁAŃCUCH
ROZRZĄDU

DWUDROŻNY 
DOPŁYW WODY

DF60AV

DF60A

Porównanie rozmiarów DF60AV i DF60A
 DF60AV  DF60A

Wsp. przełożenia 2,42 2,27

* Ciąg został zmierzony 
statystycznie za pomocą 
nieruchomej łodzi testowej  
z silnikiem działającym  
przy 3500 obr/m dla ciągu 
przedniego i 3200 obr/m dla 
ciągu wstecznego. Dane zostały 
uzyskane na podstawie testów 
fabrycznych w identycznych 
warunkach. Wyniki mogą się 
różnić w zależności od warunków 
pracy (kształtu łodzi, rozmiaru, 
masy, rozmiaru śruby, pogody itp.)

MOC

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

NIEZAWODNOŚĆ

DOTYCZY MODELI *Współczynniki redukcji najwyższe w każdej z klas

MODEL DF70A/80A/
90A

DF100A/115A/
140A

DF150 (AP)/175 (AP)/
200A(P) DF200/225/250 DF250AP/

300AP
WSP. 

PRZEŁOŻENIA 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

Modele DF60AV/50AV to mocniejsze wersje standardowych 
DF60A/50A wyposażone w system Suzuki High Energy Rotation. 
Silniki te posiadają spodziny 
oparte na częściach z DF140A, 
stworzone specjalnie tak, 
by osiągały współczynnik 
przełożenia 2,42 i były w stanie 
obracać 35 cm śrubą. System 
wytwarza o 42% większy ciąg 
przedni i o 136% większy ciąg 
wsteczny, umożliwiając 
napędzanie cięższych łodzi.*
Rozwiązanie pozwala na precy- 
zyjne sterowanie przy niskich 
prędkościach i większy 
zapas mocy potrzebnej 
do napędzania nawet 
mocno obciążonej łodzi.

DF175AP
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TRYB DZIENNY TRYB DZIENNY

Bezkluczykowy system rozruchu Suzuki wykorzystuje 
zbliżeniowego pilota, który przesyła kod dostępu do układu 
zapłonowego silnika. Wystarczy stać nie dalej niż metr  
od konsoli i mieć przy sobie pilota. Podłącz linkę 
wyłącznika awaryjnego, włącz główny włącznik zapłonu 
i wciśnij przycisk uruchamiający silnik. Kluczyk zostaje 
bezpiecznie w kieszeni, więc nie ryzykujesz zgubienia 
go, a system staje się prosty i bezstresowy. To również 
dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ silnik nie włączy się 
bez właściwego kodu. Ponadto pilot unosi się na wodzie, 
więc nie stracisz go nawet po wpadnięciu do wody.

Pierwszy w swojej klasie wskaźnik wyświetlający prawdziwe kolory  
- Suzuki Multi-Function Gauge prezentuje użytkownikowi wszystkie 
potrzebne informacje na jednym ekranie. Może przekazywać informacje 
cyfrowo lub analogowo w trybie dziennym i nocnym. Poszczególne 
elementy mogą być powiększane, co dodatkowo ułatwia obsługę  
oraz poprawia funkcjonalność i niezawodność.

SPECYFIKACJA

• 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz
•  Wymiary:  
105mm(s)x105mm(W)x16mm(G)

• Wyświetlanie diagnostyki silnika
•  Łatwa instalacja i ustawienie,  
otwór 85 i duża nakrętka

• Osłona w zestawie
• Wyjście NMEA2000
•  Zastosowanie do modeli:  
DF9.9B - DF300AP

*  Do wskazywania prędkości konieczny jest czujnik 
prędkości lub moduł GPS

• Przepływ paliwa [l/h, gph] (chwilowy)
• Spalanie [km/l, mpg] (chwilowe i średnie)
• Czas podróży [h], pokonana odległość [km, M, NM]
• Motogodziny, napięcie, temperatura wody itp.

PILOT 

BRZĘCZYK

PANEL GŁÓWNEGO 
WŁĄCZNIKA ZAPŁONU

GŁÓWNY MODUŁ STERUJĄCY 

PANEL STEROWANIA

DF200AP

Zasięg działania < 1m

TRYB ANALOGOWY: 
OBROTOMIERZ I PRĘDKOŚĆ

TRYB OBROTOMIERZA

Pozycja silnika Obroty silnika Ziemia/Woda

Prędkość*

CzasOstrzeżenieBiegTrymPaliwo

Wprowadziliśmy do oferty kompletne zestawy serwisowe 
dla części silników zaburtowych Suzuki. W każdym 
zestawie znajduje się komplet części koniecznych do 
serwisowania silników zgodnie z harmonogramem 
opisanym w instrukcji.*
*Zawiera też części wymagające wymiany u dealera.

*Dostępność może zależeć od regionu. Więcej informacji zasięgniesz u lokalnego dealera Suzuki. 

BEZKLUCZYKOWY SYSTEM ROZRUCHU SUZUKI*

WSKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY

ZESTAWY SERWISOWE

CZĘŚCI I AKCESORIA
TECHNOLOGIA SUZUKI

Nagrody za innowacyjność (w uznaniu innowacji technologicznych) 
przyznawane co roku przez NMMA (National Marine Manufacturers 
Association) uważane są za najwyższe odznaczenie w technologii 
morskiej. Każdego roku nagradzane są "produkty wiodące 
technicznie, praktyczne i ekonomiczne, dające klientowi wymierne 
korzyści". Począwszy od DT200 Exanté w 1987 roku po DF30AV, 
DF25A w 2014, silniki Suzuki nagradzane były w sumie ośmiokrotnie. 
Siedem nagród przyznano zaburtowym czterosuwom - to największa 
liczba nagród w kategorii silników.

NAGRODZONE SILNIKI
1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 & DF60 / 1998: DF50 & DF40 / 2003: DF250 / 
2006: DF300 / 2011: DF50A & DF40A / 2012: DF300AP / 2014: DF30A & DF25A

WSZYSTKIE MODELE

ZDOBYLIŚMY NAJWIĘCEJ 
NAGRÓD ZA INNOWACYJNOŚĆ

Aby chronić łódź i silnik przed 
uszkodzeniem wynikającym  
z wychylania silnika, nasze jednostki 
wyposażone są w regulowany 
ogranicznik wychyłu, zapobiegający 
wychylaniu się silnika poza 
określony punkt.

OGRANICZNIK WYCHYŁU

DF50AV I WSZYSTKIE MODELE POWYŻEJ DF60A Z UKŁADEM ODCHYLANIA I TRYMOWANIA

System ograniczający

Hałas wydawany przez silnik dużej łodzi przeszkadza w relaksie. 
Silniki zaburtowe Suzuki cechują się tak cichą pracą, że niektórym 
użytkownikom wydawało się, że przestały działać. Może trochę 
przesadzali, ale silniki Suzuki od dawna chwalono za wysoką kulturę 
pracy. Na przykład modele DF200AP/DF200A/DF175AP/DF150AP 
wyposażone są w rezonator na kolektorze dolotowym. Choć 
rzadko się o tym myśli, powietrze zasysane do silnika przy dużych 
prędkościach może generować nieznośny hałas. Dodanie rezonatora 
ograniczyło ten hałas i sprawiło, że nasze silniki są wyjątkowo ciche.

CICHA PRACA

DF200AP, DF200A, DF175AP, 150AP

System trałowania Suzuki ułatwia 
kontrolę silnika przy niskich obrotach, 
umożliwiając utrzymanie stałej prędkości 
podczas trałowania. Kiedy system jest 
uruchomiony, obroty są sterowane przez 
niezależny przełącznik regulujący obroty 
silnika krokowo co 50 obr/min, w zakresie 
od biegu jałowego do 1200 obr/min. System 
wyposażony jest w przełącznik, który można 
zainstalować w prawie każdym miejscu  
na konsoli, oraz obrotomierz, a cały system 
jest kompatybilny z wielofunkcyjnymi 
wskaźnikami i analogowymi wskaźnikami 
dwuskalowymi Suzuki. 

SYSTEM TRAŁOWANIA  
(WYPOSAŻENIE OPCJONALNE)

DF40A I WYŻSZE POZA DF250, DF225, DF200, DF175, DF150)

W większych łódkach, które napędza kilka silników zaburtowych, 
zazwyczaj pary silników ustawiane są tak, by obracać się  
w przeciwnych kierunkach. Pozwala to na utrzymanie stałego kursu  
i ograniczenie przechyłów łodzi. Przekładnia główna DF300AP/250AP 
ma specjalny zespół kół zębatych, który umożliwia zmianę kierunku 
obrotów śruby napędowej  
za pomocą opcjonalnego  
złącza pod pokrywą silnika.

SYSTEM SELEKTYWNEJ ROTACJI

DF300AP, 250AP, 200AP, 175AP, 150AP

SUZUKI PRECISION CONTROL
 (ELEKTRONICZNE SYSTEMY PRZEPUSTNICY I PRZEKŁADNI)

DF300AP, DF250AP, DF200AP, DF175AP, DF150AP

Dual Type

Single Type

SYSTEM 
SELEKTYWNEJ 

ROTACJI

OGRANICZENIE 
TILTU

CICHA
PRACA

SYSTEM
TRAŁOWANIA

ELEKTRYCZNA
MANETKA SPC

INNOWACJA

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Obejrzyj filmy  
i dowiedz się więcej.

Nasz zaawansowany technologicznie 
system opiera się na komputerowym 
systemie sterowania drive-by-wire 
eliminującym tarcie i opór mecha-
nicznych przewodów sterowania. 
Działanie jest płynne i precyzyjne, 
a przełożenia natychmiastowe, 
co najlepiej widać na niskich obrotach 
podczas manewrowania w marinie. 
System można skonfigurować  
pod pojedyncze, podwójne, potrójne czy nawet 
poczwórne instalacje, a także podwójne stacje.
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CECHY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

*1: Masa suchego silnika: Z kablami akumulatora, bez śruby i oleju silnikowego, *2: Suzuki Selective Rotation, *3: Dostępny model przeciwbieżny, *4: Tylko DF200, *5: Tylko DF60A, *6: Tylko DF30AQH, *7: Tylko DF25ATH, *8: Tylko DF25A,  
*9: Tylko DF20AT/DF9.9BT, *10: Tylko DF9.9BT, *11: Tylko DF9.9BTH, *12: Tylko DF9.9AR, *13: Tylko DF8AE

*Wszystkie śruby mają trzy łopaty. Szczegółowe informacje dostępne u autoryzowanych dealerów.

MODEL 300AP 250AP 200AP 175AP 150AP 140A/
115A/100A

90A/
80A/70A 60A 60AV/

50AV 30AT/25AT 30ATH/
25ATH 30AR/25AR 30A/25A 20AT/

15AT/9.9BT
20ATH/

15ATH/9.9BTH
20AR/

15AR/9.9BR
20A/15A/

9.9B 6A/5A/4A 2.5

KOLOR KORPUSU CZARNY

SYSTEM SUZUKI SELECTIVE ROTATION ● ●

SUZUKI PRECISION CONTROL SYSTEM

SYSTEM	DWUSTOPNIOWEJ	REDUKCJI	PRZEŁOŻENIA

UKŁAD	ZMIENNYCH	FAZ	ROZRZĄDU ●

WIELOSTOPNIOWY	UKŁAD	DOLOTOWY

OPŁYWOWA	SPODZINA

PRZESUNIĘTY	WAŁ

ZAPŁON	BEZPOŚREDNI

SAMOREGULUJĄCY	ŁAŃCUCH	ROZRZĄDU

SYSTEM SUZUKI LEAN BURN CONTROL

SYSTEM KONTROLI SPALIN Z CZUJNIKIEM O2 ● ●

SYSTEM SUZUKI EASY START

OGRANICZNIK	PRĘDKOŚCI	OBROTOWEJ

OSTRZEŻENIE	O	NISKIM	CIŚNIENIU	OLEJU

PRZEPŁUKIWANIE	UKŁADU	CHŁODZENIA

SYSTEM	TRAŁOWANIA	SUZUKI

HIGH ENERGY ROTATION

SYSTEM OGRANICZANIA TILTU

3	POZYCJE	SKŁADOWANIA ●

PŁYWANIE	W	PŁYTKIEJ	WODZIE ● ● ● ● ●

PODWÓJNY DOLOT WODY ● ● ● ●

SYSTEM ANTYKOROZYJNY SUZUKI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MODEL
DF300AP*2/

250AP*2 DF200AP*2 DF175AP*2/
150AP*2  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF60A/50A/
40A

DF60AV/
50AV

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30A/25A
DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

DF20A/15A/DF9.9B DF6A/5A/4A DF2.5

ZALECANA	WYSOKOŚĆ	PAWĘŻY	MM X: 635
XX: 762

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

S: 381
L: 508

 X: 635*5

L: 508
 X: 635*5

S: 381
L: 508

S: 381*7

L: 508
S: 381
L: 508 S: 381*8 S: 381

L: 508

S: 381*9

L: 508
x: 635*10

S: 381*11

L: 508
x: 635*11

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

UKŁAD	ROZRUCHOWY Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny/ręczny Elektryczny/
ręczny Ręczny Elektryczny/ręczny Ręczny Ręczny Ręczny

MASA KG *1 X: 290
XX: 299

L: 236
X: 241

L: 236
X: 241

L: 179
X: 184

L: 182
X: 187

L: 156
X: 160

S: 102
L: 104

 X: 107*5

L: 115
 X: 118*5

S: 71
L: 72

S: 73*7

L: 74
S: 63
L: 64 S: 65*8 S: 62

L: 63

S: 52,5*9

L: 54,5
x: 57*10

S: 53,5*11

L: 55,5
x: 58*11

S: 47
L: 48

S: 48
L: 49

S: 44
L: 45

S: 24
L: 25

S: 13.5
L: 14

TYP SILNIKA 24-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC  12-zaworowy DOHC               OHC OHC OHV

UKŁAD	ZASILANIA Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa Bezakumulatorowy wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa Gaźnik

LICZBA CYLINDRÓW V6 (55 stopni) 4 4 4 4 3 3 2 1 1

POJEMNOŚĆ	SKOKOWA	CM3 4,028 2,867 2,867 2,044 1,502 941                     490 327 138 68

ŚREDNICA	X	SKOK	TŁOKA	MM 98 x 89 97 x 97 97 x 97 86 x 88 75 x 85 72,5 x 76                  60,4 x 57,0 60,4 x 57 60,4 x 48 48 x 38

MOC MAKSYMALNA KW DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7 147,0 DF150: 110,0

DF175: 129,0

DF100A:  73,6
DF115A:  84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A: 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

DF25A: 18,4
DF30A: 22,1

DF9,9B: 7,3
 DF15A: 11,0
 DF20A: 14,7

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

1,8

PRĘDKOŚĆ	OBROTOWA	 
PRZY	CAŁKOWICIE	OTWARTEJ	 
PRZEPUSTNICY OBR/MIN

DF250AP: 
5 500-6 100

DF300AP: 
5 700-6 300

5 500-6 100 DF150: 5 000-6 000
DF175: 5 500-6 100

DF100A: 5 000-6 000
DF115A: 5 000-6 000
DF140A: 5 600-6 200

DF70A: 5 000-6 000
DF80A: 5 000-6 000
DF90A: 5 300-6 300

DF40A: 5 000-6 000             
DF50A: 5 300-6 300                
DF60A: 5 300-6 300                

DF25A: 5 000-6 000
DF30A: 5 300-6 300

DF9.9B: 4 700-5 700
 DF15A: 5 000-6 000
 DF20A: 5 300-6 300

DF4: 
4 000-5 000

DF5: 
4 500-5 500

DF6: 
4 750-5 750

5 250-5 750

STEROWANIE Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne Zdalne Rumpel Zdalne Rumpel Zdalne Rumpel Zdalne Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel

ROZRUCHOWE WZBOGACENIE MIESZANKI - - - - - - - Ręczne Ręczne

POJEMNOŚĆ	MISKI	OLEJOWEJ	L 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7 1,5 1,0 0,7 0,8

POJEMNOŚĆ	ZBIORNIKA	PALIWA	L - 25 (Opcjonalnie) 25 12 Integral 1,0 Integral 1,0

UKŁAD	ZAPŁONOWY                                                                  Tranzystorowy Cyfrowy CDI Cyfrowy CDI Cyfrowy CDI Cyfrowy CDI

ALTERNATOR 12V 54A 12V 44A 12V 44A 12V 40A 12V 27A 12V 19A 12V 14A 12V 12A 12V 6A 12V 5A (op.) -

MOCOWANIE SILNIKA Zawias Zawias Tuleja

SPOSÓB TRYMOWANIA 
I ODCHYLANIA

Trymowanie hydrauliczne sterowane elektrycznie Trymowanie hydrauliczne  
sterowane elektrycznie Trymowanie ręczne Wychylanie hydrauliczne  

sterowane elektrycznie Trymowanie ręczne

PRZEŁOŻENIE 2,08:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1  2,42:1 2,09:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

SCHEMAT ZMIANY BIEGÓW F-N-R
Drive-by-wire

F-N-R
Drive-by-wire

F-N-R
Drive-by-wire F-N-R F-N-R F-N

WYLOT SPALIN                                                                Przez piastę śruby napędowej                                                                Przez piastę śruby napędowej Otwór nad śrubą

ŚRUBA	NAPĘDOWA	(SKOK) 15”-27,5” 17”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17” 9”-15” 7”-12” 6”-7” 5,3/8”

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

*1 *2

*1: Tylko DF140A/DF115A  *2: Tylko DF90A/70A =Wyposażenie standardowe =Wyposażenie opcjonalne

26 27


