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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.

MerCruiser använder utsläppskontrollteknologi (Emissions 
Control Technology, ECT), och erbjuder en komplett serie 
drevmotorer och inombordsmotorer i intervallet 135   430 hk. 
För att kunna uppfylla utsläppsstandarder för nöjesfarkoster 
(Recreational Craft Directive, RCD) använder Mercury Marine 
ett pålitligt katalysatorsystem som producerar renare avgaser 
utan att begränsa den klassiska MerCruiser prestandan.

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 responsiv, 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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I ständig förändring för att förbli densamma. 
Ledaren.

Bensin
Drev
Att ha fullständig kontroll över din farkost. Känslan av total frihet direkt 
när du skjuter fram gasreglaget. Mindre underhåll av båten utan att den 
försämras. Vetskapen att vart du än går kan du alltid lita på Mercury 
MerCruisers drevmotorer. Det är vad vi vill kalla bättre båtägande. Allt vi 
gör - från innovativa nya produkter till att stödja återförsäljare - drivs av en 
enkel motivation: att göra båtägandet enklare, mer njutbart och helt enkelt 
bättre. Det spelar ingen roll hur du väljer att tillbringa din tid på sjön.
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Nästa 
generation
Mercury MerCruiser är stolta över att presentera den revolutionerande 
drevmotorn 4.5 L, designad speciellt för marint bruk och tillverkad vid 
Mercurys globala huvudkontor i Fond du Lac, Wisconsin, USA. Med en 
mängd tekniska innovationer etablerar 4.5 L-serien nya normer för effekt-
viktförhållande, förarupplevelse, acceleration, hållbarhet och enkelt 
underhåll. Välkommen till den nya generationen MerCruiser drevmotorer: 
kraftfulla, beprövade och specialbyggda. Välkommen till perfektion. 

4.5L
 V-6 Drevmotor - 200 hk - 250 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Kraftfull presterare
Tack vare sitt nya, långa vridna greninsugningsrör som drar 
in mer luft och omvandlar den till ytterligare vridmoment 
levererar 4.5 L ett banbrytande effekt viktförhållande och ger 
dig V 8 kraften i ett V 6 paket.

Konstruerad för marin miljö
Genom att utforma ett V 6 block enbart för marint bruk kan 
Mercury bygga 4.5 L med det ultimata skyddssystemet, 
med hjälp av gjutjärnskomponenter där motorn möter 
havsvatten, och med hjälp av korrosionsbeständig 
aluminium och kompositmaterial överallt annars.

Smidig och tyst
4.5 L:s nydesignade bakåtvända spjällhus, anti-tjut 
spjällplatta, motorhuv och fästen, lättat svänghjul, 
bränsleförsörjningsmodul, och strukturen i oljetråget 
arbetar alla tillsammans för att leverera en överlägsen 
tomgång, smidighet och låga vibrationer. Vilket resulterar i 
en exceptionell körupplevelse.

Ingen justering av gaspådraget
4.5 L levereras som standard med Adaptive Speed Control, 
som automatiskt bibehåller motorns varvtal oavsett 
belastning eller vattenförhållanden. Resultatet är förbättrad 
gasrespons och en sportig känsla.
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Nytänkande 
om V-8:an
Vi gjorde sannerligen det. Allting, in i minsta detalj, system för system, med 
ett helhjärtat åtagande vad gäller design och ingenjörskonst för marint bruk. 
Resultatet? En 6.2 L V-8 med ojämförligt vridmoment och acceleration så att du 
kan plana snabbt och mjukt. En helt ny sportig känsla bakom ratten. Avsevärd 
minskning av ljudnivå och vibrationer vid förarplatsen. Stora förbättringar i 
kabinmiljön genom design. Allt detta förpackat med den legendariska tillförlitlighet 
du har kommit att förvänta dig från Mercury.  
Ingen annan V-8 är byggd på detta sätt. Ingen annan V-8 går på detta sätt. 

6.2L
 V-8 Drevmotor - 300 hk - 350 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Kraftfull presterare
Kraft och acceleration levereras med 6.2 L slagvolym och ett 
långt vridet greninsugningsrör som optimerar luftflödet för 
högre vridmoment.

Konstruerad för marin miljö
De nya drevmotorerna från Mercury® har stora slagvolymer 
om 4.5 och 6.2 L, utvecklade för att ge den kraft och det 
vridmoment som behövs för att driva båtar   på vatten, inte 
asfalt   och förbättrar den tillförlitlighet och servicevänlighet 
du förväntar dig från en motor i denna klass.

Smidig och tyst
En oöverträffad båtupplevelse tack vare insugsresonator och 
bakåtvänt spjällhus som samverkar för att minska bullret 
dramatiskt genom att rikta motorljudet bort från kabinen. 
Främre och bakre motorfästen dämpar vibrationer för jämn 
och tyst kraft.

Sportig hantering
Adaptive Speed Control bibehåller varvtalet vid tvära girar 
vilket ger en sportigare och mer intuitiv körupplevelse utan 
onödiga justeringar av gaspådraget.

“En motor befriad 
från bilmotortänkande.”

David Foulkes, 
Teknisk vicedirektör
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När det gäller bra prestanda på vattnet, är Mercury MerCruiser legendarisk. Våra 
ingenjörer samarbetade med prestandagurus på Mercury Racing för att utforma 
8.2 L Big Block V-8-serien. Stor slagvolym, premium MPI bränsleinsprutning och 
högteknologiska komponenter kombineras för att leverera enastående acceleration, 
omedelbar planing och omedelbar gasrespons för alla varvtal. Resultatet är ett 
kraftpaket som lämnar alla andra i kölvattnet.

Kraftpaket av 
prestanda

8.2L
 V-8 Drevmotor - 380 hk - 430 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Högteknologisk
Långa insprutningsrör trycker in mer luft in i kammaren, 
medan det avancerade MPI systemet finjusterar bränsle 
till luft blandningen, vilket producerar mer energi vid 
förbränning. Högpresterande aluminiumtopplock förbättrar 
accelerationen i mellanregistret. Digital gas och växelspak 
ger sammetsmjuk hantering.

Mycket kraft från lite bränsle
De här kraftfulla motorerna med stor slagvolym ger dig all 
kraft du vill ha när du behöver den   precis vad som krävs för 
större fritidsbåtar. Men det betyder inte att du behöver offra 
bränsleekonomin. MerCruisers MPI- och ECT-system fungerar 
tillsammans för att leverera bränsle till förbränningskammaren 
med precision och minimalt utsläpp.

Tålig
En stor slagvolym gör att V 8:orna kan arbeta smartare   
inte hårdare   med lägre varvtal vilket säkerställer längre 
livslängd hos motorn. Engine Guardian är standard och 
avstyr potentiella problem med snabba ingripanden, medan 
Cool Fuel Module förhindrar ånglås. 

Korrosionsskydd
MercFusion Paint Systemet skapar en yttre tätning mot 
elementen, medan MerCathode ger automatiskt skydd mot 
galvanisk korrosion. För maximalt skydd mot saltvattnets 
effekter är Bravo drev tillgängliga med SeaCores 
industriella yteloxering och slutna kylkrets.
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Kraft för en perfekt dag.

Vår uppfattning om att ha roligt är din uppfattning om att ha roligt. Det är 
också vad våra MerCruiser TowSport inombordsmotorer är gjorda för att ge. 
Med extra vridmoment för obesvärade slalomstarter. Exakt motorstyrning 
för jämnare start när du ska dra upp vattenskid-och wakeboard-åkare. Och 
kraft i överflöd för att få upp farten. Dessa beprövade inombordare från 
MerCruiser ger dig allt du behöver för att tillbringa dagen precis som du vill.

Inombordare 
och motorer 

för vattensport
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En helt ny, konstruerad från ett blankt papper, 6.2 L inombordaren 
specialbyggd för marint bruk. Det börjar med en V-8-motor som ger det 
vridmoment och den acceleration som behövs för att få båten att plana och 
förbli där. Följt av ett fullständigt nytänkande vad gäller ljud och vibrationer, 
hur de ska hållas borta från ratten och utanför kabinen. Fullbordat med 
det bästa, mest omfattande korrosionsskyddssystemet - byggt från dag 
ett för de unika problem som en hård marinmiljö erbjuder - och du har 
fått en helt ny nivå av tillförlitlighet, kontroll och ren båtglädje.

Inombordare med V-8. 
En ny definition.

6.2L
 V-8 Inombordare - 300 hk - 350 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Kraft och prestanda
6.2 L slagvolym och ett V 8 block kombinerat med vårt 
Multi-Port bränsleinsprutningssystem ger kraftfulla, 
bränslesnåla körprestanda över hela varvtalsområdet.

Korrosionsskydd
Slutet kylsystem håller saltvattnet där det ska vara   i havet.

Precis kontroll
SmartCraft® Digital Throttle & Shift för ultraresponsivt 
gasreglage och jämn, exakt växling.

Farthållare
Adaptive Speed Control bibehåller varvtalet genom tvära 
girar för en sportigare körupplevelse.
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Om du inte ser fram emot frekventa reparationer och service är det hög 
tid att överväga någon av Mercury MerCruisers inombordare. Med allt från 
300 hk till 425 hk är dessa kapabla V-8-inombordare utformade för att 
kombinera hög prestanda med tillförlitlighet - ser till att du kommer till din 
destination snabbt och återvänder hem igen säkert. Deras tåliga design, 
testad under tusentals sjömil, gör dem i stort sett underhållsfria.

Smidig 
gång

8.2L
 V-8 Inombordare - 375 hk - 425 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Kraft och prestanda
Stor slagvolym och premium MPI bränsleinsprutning 
kombineras för att leverera enastående acceleration, 
omedelbar planing och jämn prestanda för alla varvtal. 
Mercury SmartCraft Digital Throttle & Shift är standard och 
ger precis gasrespons och enkel styrning.

Bränsleeffektiv
Elektronisk MPI och standard ECT kombineras för att 
leverera exakt rätt mängd bränsle för varje steg i drift   inte 
mer, inte mindre. Resultatet är bränsleekonomi som ökar 
båtens räckvidd och dina kronor.

Tåliga och pålitliga
Robust hållbarhet säkerställs genom hög teknologi och stabila 
komponenter. Mercurys Engine Guardian övervakar kritiska 
sensorer efter tecken på ett problem och vidtar omedelbart 
åtgärder vid behov för att stoppa motorskador. Du kommer 
njuta av många timmars problemfri drift tack vare standarder 
som den vattenkylda Cool Fuel-insprutningen, som förhindrar 
ånglås.

Korrosionsskydd
Det slutna sötvattenskylsystemet (standard) minskar 
kraftigt potentiell korrosion. Faktum är att Mercury är 
så kaxiga när det gäller anti korrosionstekniken som är 
inbyggd i dessa motorer att vi erbjuder tre års begränsad 
korrosionsskyddsgaranti som standard.

“Solo il meglio del 
meglio dopo prove spietate.”

Rick Roth 
Ingegnere collaudatore 
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Den helt nya 6.2 L MerCruisermotorn för vattensport är din avfyrn-
ingsramp. Den kraftfulla motorn med stor slagvolym ger ett stort, 
konstant vridmoment som räcker längre än någon vattenskid- eller 
wakeboardåkare du kan tänkas dra. Föraren kan glädjas sig åt en jämn 
och tyst tomgång och åt dess förmåga att gå hela dagen utan att det 
går åt mycket bränsle. En motor för vattensport som ger dig hela pak-
etet. Den välbeprövade, prestandadrivna, specialbyggda 6.2 L V-8:an.

Startklar

6.2L
 V-8 Vattensport - 320 hk - 370 hk
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Mercury-motorer som 
används för nöjesbruk 
har en begränsat 
ro s t s k y d d s g a r a n t i 
i tre hela år. Du är 
skyddad även i de 
hårdaste salt- och 

sötvattenmiljöerna.

Intuitiva kontroller
Para ihop dessa motorer med VesselView med SmartTow 
och välj från ett utbud av profiler att ringa in din ideala start  
och marschfart. Fem förprogrammerade startkontroller   
från gradvis till aggressiv acceleration   kan skräddarsys för 
att passa hela familjen.

Bränsleeffektiv
De bakre lambdasonderna och 6.2 L motorns 
katalysatorsystem bidrar till bättre bränsleekonomi och 
lägre avgasutsläpp. Två saker som samverkar till en bättre 
dag till sjöss. 

Tåliga och pålitliga
Lågfriktions ventilstyrning gör att 6.2 L-motorn överför 
det vridmoment och den dragkraft du önskar direkt till 
propellern och draglinan. Jämnt och effektivt.

Maximalt vridmoment
Omedelbar kraft och vridmoment. Tack vare ett 
grenrörssystem med luftkammare som pumpar in mer luft i 
förbränningskammaren vilket ger högre uteffekt.
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Ekonomi
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 fritidsbåtar 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 drevdrivna motor av 
många goda skäl. Alpha One skär genom vattnet 
nästan utan ansträngning tack vare dess effektiva 
hydrodynamiska profil som skapar minimalt 
motstånd och förbättrar prestandan. 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 vridpunkter 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 mer djupgående skädda 
som utvidgar styrområdett, 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 160 km/h (86 knop) och för 
bensinmotorer som ger upp till 600 hk.

Bravo One drev uppvisar växling som är bäst i klassen, 
medan en trimlägesbrytare anpassar drevvinkeln för att 
ge maximal prestanda. Den smörjbara drivkopplingen gör 
service snabb och enkel utan att behöva ta bort drivenheten.

Tillgänglig med
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Bravo Two, 
Two X och Two XR
Designad för att leverera den dragkraft och det lyft stora 
båtar 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 större längd och växelhusets omkrets ger Bravo 
Two dreven lätt utrymme för en stor 20 tumspropeller med 
lägre stigning vilket medger stor dragkraft, snabb planing 
och förbättrad bränsleekonomi.

Underhållsfria ledtappar möjliggör enkel service utan att 
behöva bogsera båten, medan permanenta pivotpunkter 
minimerar underhållstiden   vilket innebär att båten 
tillbringar mindre tid i butiken 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



22

Nyckelfunktioner
• Ny modern styling.

• Integrerad Precision Pilot Pad-funktion gör det än mer intuitivt med 
joystickstyrning.

• Den nya joystickindikatorn ger  föraren tydliga indikationer om rutt-, kurs- och 
Skyhook-lägen, samt visar hur kursen ändras i steg om 1 och 10 grader.

• Ny LED-ring ändrar färg för att visa joystickläge.

• Elektroniskt förarplats ger föraren mer intuitiv feedback om båtens hastighet, 
styrvinkel, rattutslag och acceleration.

• Förbättrad backfunktion för Verado-utombordare ger ännu bättre kontroll vid 
joystickstyrning av utombordare.

Kommande 
generationens 

joystickstyrning
Få tekniska uppfinningar har gett båtägare större 
självförtroende när de ska lägga till en båt eller manövrera 
i låga hastigheter i hamnen än Mercurys system för 
joystickstyrning. Det ger en 360-graders kontroll över 
båtens styrning och framdrivning med fingertoppskänsla. 
Inför 2017 introducerar Mercury Marine kommande 
generation av joysticksystemet för Verado-utombordare.

Mercurys team av ingenjörer har utvecklat och gjort ett 
antal förbättringar av systemet för  joystickstyrning, 
vilket är en del av den digitala teknikserien 
SmartCraft. Tillsammans tar dessa förbättringar 
båtägarna till en helt ny nivå gällande enkel 
hantering och körglädje.



VesselView 702

VesselView 502
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VESSELVIEW®*
Ha tillgång till och styr alla system från en 
central plats, eller sätt på farthållaren.

JOYSTICKFUNKTIONER
• Åka i sidled och diagonalt

• Rotera kring sin egen axel med en 
enkel vridning av joysticken

• Intuitiv, proportionell fart  och 
dragkraft

• Förhöjt dockningskontrolläge

• Hålla låga hastigheter genom hamnar 
utan att dra svall

• Autotrimning sätter motorns trimning 
i valfritt läge när joysticken är 
aktiverad

SÄKERHET, PÅLITLIGHET 
OCH UTHÅLLIGHET

• Motorvakt för säkerhet och sinnesro

• Baserat på beprövad Axius®  och 
Zeus®poddesign

MOTORVAL 
 UPP TILL 4 MOTORER

• 250 hk Verado®

• 300 hk Verado®

YTTERLIGARE FUNKTIONER
• DTS
• SmartCraft
• Möjligt med dubbla styrplatser

WAYPOINT-SEKVENSERING
Välj sjökort, och joystickstyrningen 
kommer att ta dig till slutmålet steg för 
steg.

AUTO HEADING
Kontrollsystemets integrerade elektroniska 
kompass låser din kurs på målet.

En gradsjustering görs med joy stick och 
tio graders justering av kursen görs på 
kontrollpanelen.

*Joystickstyrning finns på Vesselview 4 och Vesselview 7

PremiumfunktionerStandardfunktioner
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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 i USA, ett 
legendariskt gjuteri som transformerar smält metall till ren 
båtprestanda.

Omdefinierar 
perfektion

MERCURY PROPELLRAR
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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 för att du ska ta dig hem även om 
propellern skulle slå emot något. 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 på: 
MercuryMarine.com/propellers
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DIGITAL THROTTLE OCH SHIFT
Vår SmartCraft Digital Throttle och Shift (DTS) ger dig exakta och smidiga manövrer. Utombordarupplevelsen tas 
till en ny nivå.

Avancerade DTS-funktioner* inkluderar:
• Start / Stopp   Starta och stoppa motorn med en knapptryckning

• Ettgreppsläge   Styr flera motorer med bara en spak

• Dockningsläge   Reducerad motoreffekt för ökad kontroll vid tilläggning

• Ljusstyrning   Höj eller sänk ljuset på alla Mercuryinstrument från en plats på en gång

* Funktioner beroende på reglageboxmodell och tillämpning

Vårt mål för SmartCraft är enkel: Gör båtlivet enklare. Vi 
uppnår detta genom användning av innovativ teknik som 
fälttestats och visat sig förbättra alla aspekter av båtlivet. 
SmartCraftteknologi är ryggraden i Digital Throttle och Shift 
(DTS), Joysticklotsning och Mercury Marines exklusiva 
funktioner såsom Smart Tow och ECO. För att hålla 
dig säker på vattnet, övervakar SmartCraft även alla 
motorns kritiska funktioner och miljöförhållanden.  
 
Be din Mercury-återförsäljare om ytterligare information 
och hjälp till att skräddarsy rätt SmartCraft- system 
för dig.

KUNSKAP 
 ÄR MAKT

MERCURY SMARTCRAFT-TEKNOLOGI

MERCURY ACTIVE TRIM
Detta intuitiva automatiska system justerar kontinuerligt trim vinkeln baserat på förändringar 
i båtens hastighet i syfte att förbättra prestanda, bränsleekonomi och förenklar hanteringen av 
din båt.  Systemet svarar på båtmanövrer och hastighetsförändringar med precision och bidrar 
till en bättre totalupplevelse. Det behövs ingen tidigare erfarenhet av att trimma en motor för 
att dra nytta av Active Trim.

Hur fungerar Active Trim?
• Active Trim reglerar automatiskt trimningen för att upprätthålla det optimala 

körläget baserat på motorvarvtalet och hastigheten

• När båtern accelererar, trimmar motorn ut

• När båten bromsar in, t.ex. under en sväng, trimmar motorn in

• Active Trim kan kopplas bort när som helst genom att använda de manuella trim 
knapparna

• Active Trim låter båtens förare kompensera för förändringar i last, förarpreferenser 
och väderförhållanden och samtidigt bibehålla full automatisk kontroll

• En valbar trimprofil kommer att ställa in rätt trim för varje båt

• Active Trim fungerar upp till 50 mph (80 km/h)

• Körning över 80 kmh kan kräva manuella trimjusteringar med hjälp av reglaget för 
trimlägesbrytaren

Activ Trim är ett hastighetsbaserat, 
automatiskt powertrimsystem med 

integrerad GPS.

Dubbla spakar på DTS 
reglage



VesselView 702 VesselView 502
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STÖLDSKYDDANDE SYSTEM (TDS)
Mercurys Stöldskyddande System (TDS) förbättrar båtens och motorns säkerhet. Sätt bara in nyckelbrickan i 
dockningsstationen vid styrplatsen och du är redo att åka. Motorn kan startas utan att ”nyckelbrickan” eller ”FOB 
en” är på plats, men går då med starkt begränsat varvtal och ljudande varningssignal.

VARNING FÖR PROPELLER I RÖRELSE
MP Alert systemet är det idealiska säkerhetsskyddet för att varna simmare att en propeller är i rörelse. Detta system 
använder LED lampor på aktern på båten för att varna simmare att propellern är i rörelse. Den finns i antingen en 
rund eller oval utformning.

VESSELVIEW
Mercury VesselView - den främsta motorinformationsdisplayen i branschen - ger båtägare möjlighet att visa motorinformation, 
elverk, ekolod, VVS och mycket mer. 

VesselView 502 och VesselView 702 har flera avancerade funktioner:
• 5-tums, ljus bredbildsskärm med 16x9 HD-bildförhållande, högupplöst pekskärm i glas med bländningsreducerande beläggning och 

dimbar belysning.

• Utrustad med en inbyggd 10 Hz GPS och möjlighet till sjökortsplotter

• Kan integreras med alla Simrad enheter från NSS evo2 produktsortimentet: Radar, ekolod, Fish Finder omvandlare, AIS, VHF, Sonic 
Hub/Fusion Link, C Zone digitalomkoppling med mera

• Visning av detaljerad feltext ger aktuell information för fler än 30 motorparametrar

• Gateway funktion möjliggör visning av SmartCraft data på NMEA 2000 enheter

Exklusiva funktioner på VesselView 702:
• Hybridpekskärmen och knappgränssnittet möjliggör anpassning av visning och interaktion efter användarens önskemål

• Två videoingångar utrustad med plats för micro SD kort

Oval MP Alert 
varningsindikator

TDS Dockingsstation

MERCURY VESSELVIEW MOBILE 
Appen VesselView Mobile finns till mobila enheter med iOS och Android, 
inklusive smartphones och surfplattor. Den ger användarna direkt 
åtkomst till sin båts digitala SmartCraft®-data direkt i handen.  

Produkten är kompatibel med alla Mercury-motorer med SmartCraft-
kapacitet på 40 hk och mer från och med årsmodell 2003.  En enhet 

klarar av installationer med en till fyra motorer. 

Appen innefattar också nya användbara funktioner som t.ex. bränsleinformation, underhållspåminnelser, kartläggning, 
prestandasammanställning samt felkodsanalys.  VesselView Mobil App

(Smartphone ingår inte)
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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®. Konstruerad för den marina miljön och testade i de tuffaste förhållanden 
hjälper specialiserade oljor och smörjmedel från Quicksilver Marine Parts & 
Accessories® motorer att uppnå sina bästa prestanda, säsong efter säsong. Välj 
Quicksilver Marine Parts & Accessories® för regelbundet underhåll.

Quicksilvers hela sortiment av nya 
fyrtaktsoljor är FC-W-katalysatorkompatibla.

QUICKSILVER MARINE PARTS & ACCESSORIES

Industriledande 
skydd
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Gör dig inte besviken
Inget är roligare än säsongens första båttur   tills motorn inte startar på 
grund av bränsleproblem. Mercury kan hjälpa till att hålla din motor igång 
med högkvalitativa bränsletillsatser och vattenseparerande bränslefilter. De 
avancerade bränsleproduktblandningarna från Quicksilver Marine reservdelar 
och tillbehör® ger pålitlig prestanda som märkeskopior inte kan matcha.

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 uthålligare 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.

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: om din båtmotor går sönder kan du inte stiga 
ur och gå därifrån!

Ingen vet bättre hur man bygger hållbar och tillförlitlig 
marin kraft än Mercury. Varför? Därför att det är det enda vi 
någonsin gjort. Och vi har gjort det i över 75 år.

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 de göra 
  de är designade av samma personer som designar 
Mercurymotorer.

100 km/h

130km/h
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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

DITT LOKALA LAG

En grund för tillfredsställelse
Kunniga och välsorterade Mercury handlare hjälper 
dig så din båtupplevelse startar på rätt kurs. Ett 
sätt vi garanterar en fantastisk upplevelse på är 
genom vår utmärkelse Customer Satisfaction Index 
(kundnöjdhetsindex), som ges till de handlare som rankas 
högst av sina kunder. Handlare som vunnit CSI pris och 
som har anställda “Certified” eller “Master” tekniker är 
kända som Mercury Premier återförsäljare. Med i stort 
sett 50% av handlarna på Premier eller Certified Service 
nivån är det lätt att hitta en.

Att få betyg
Mercury 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, kontroller, mätare, 
propellrar, delar och tillbehör. Endast dem 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. Nästan en 
tredjedel av våra aktiva certifierade tekniker utbildas varje 
år för att vässa sina kunskaper och hålla sina certifieringar 
aktuella. Master Technicians är experter som har fått extra 
utbildning och klarat en Master Technician examen samtidigt 
som de upprätthållit certifieringen i fyra år.

Vi gör det lilla extra för våra kunder. Förutom vår höga 
kundnöjdhet och tillförlitliga produkter, skapade vi Mercury 
universitetet för produktförsäljningsutbildning   som ger 
våra återförsäljare en arsenal av produktkunskap och 
båtlivsexpertis. Nästan två tredjedelar av våra återförsäljare 
har deltagit i detta program som ger dig förtroende för vår 
förmåga att leverera den mest korrekta informationen när du 
väljer din nya drevmotor eller inombordare.

Varje Mercury-motor 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 6 000 
återförsäljare i hela världen är hjälpen aldrig 
långt borta.

Återförsäljarnätverk
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Motor 6.2 L 6.2 L 8.2 L Horizon 8.2 L HO 6.2 L 6.2 L

Cylindernr. V8 V8 V8 V8 V8 V8

Slagvolym (L). 6.2 6.2 8.2 8.2 6.2 6.2

Hk/kW 300/220.7 350/257.4 375/275.8 425/312.6 320/235.4 370/272.1

Varvtal 50-54 50-54 42-46 44-48 50-54 50-54

Vikt 2 (kg) 483 483 526 526 432 432

DTS*      

Katalyserad (ECT)      

Slutet kylsystem      

Sjövattenskylning — —    

Utsläppscertifikat

RCD/EPA 4 /BSO 2 4 RCD/EPA 4 RCD/EPA 4 /BSO 2 4

Drev / transmission

ZF 45 C — — — —  

ZF 45 IV — — — —  

ZF 63 A     — —

ZF 63 IV  — — — — —

Drevmotorer bensin

Inombordare bensin Vattensport

Specifikationer

* DTS Digitalt spjäll & växel.

1 Uttryckt i metriska enheter.

2 Vikt hänvisar till den lättare monterade växeln.

3 8,2 MAG HO utan katalysator finns bara tillgänglig med DTS.

4 Enbart för version med ECT.

 : Standard  : Tillval — : Inte tillgänglig

Motor 4.5 L 4.5 L 6.2 L 6.2 L 8.2 L MAG 8.2 L MAG HO 3

Cylindernr. V6 V6 V8 V8 V8 V8

Slagvolym (L) 4.5 4.5 6.2 6.2 8.2 8.2

Hk/kW 1 200/147.1 250/183.9 300/220.7 350/257.4 380/279.5 430/316.3

Varvtal vid full gas X100 44-48 48-52 50-54 50-54 44-48 46-50

Vikt 2 (kg) 343 343 391 391 449 509

DTS*      

Axius      

Katalyserad (ECT)      

SeaCore —     

Slutet kylsystem  på Alpha-drev -  på Bravo-drev  

Sjövattenskylning      

Utsläppscertifikat

RCD/EPA 4/BSO 2 4 RCD/EPA 4

Drev

Alpha®   — — — —

Bravo One®     — —

Bravo One® X — — — —  

Bravo One® XR — — — —  

Bravo Two® —    — —

Bravo Two® X — — — —  

Bravo  Three® —    — —

Bravo  Three® X — — — —  

Bravo Three® XR — — — —  
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