
     

FOURSTROKE   

115 Pro XS  

Otrolig kraft, i kombination med låg vikt, ger 
dig häpnadsväckande prestanda. 
Mercurys nya 115Hk Pro XS fyrtaktare 
omdefinierar utombordsprestanda. 

• Motortyp Enkel överliggande kamaxel (SOHC) med 8 ventiler, Rak 4-cylindrig 

• Slagvolym (l) 2.1 

• Varvtal vid full gas 5300-6300 

• Styrning Hydraulisk servostyrning, Kompatibel med stor rorkult, Mekanisk 

utformning med dubbla kablar 

• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 363 lbs / 165 kg 

Hk/kW  115 / 86 

Motortyp  Enkel överliggande kamaxel (SOHC) med 8 ventiler 

 Rak 4-cylindrig 

Slagvolym (l)  2.1 

Varvtal vid full gas  5300-6300 

Luftinsug  Prestandatrimmat spiralinsugningsgrenrör 

Bränsleinduktionssystem  Datorstyrd elektronisk bränsleinsprutning (EFI) med multiportfunktion 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 35 ampere/441 watt med vattenkyld spänningsregulator 

Rekommenderat bränsle  Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol 

Rekommenderad olja  NMMA Certified FCW SAE 10W-30 



Varningssystem för motorskydd  SmartCraft motorskydd 

Kompatibel med SmartCraft 

digital teknologi 

 Ja 

Startar  Elektrisk (Turn-Key) 

 Elektrisk Smart Start 

Kontroller  Mekanisk gas & växel 

Styrning  Hydraulisk servostyrning 

 Kompatibel med stor rorkult 

 Mekanisk utformning med dubbla kablar 

Axellängd  508 mm 

 635 mm 

Utväxlingsförhållande  2.07:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 359 lbs / 163 kg 

Cylinderdiameter och slaglängd  3.5 x 3.2 /90 x 81 

Tändning  SmartCraft ECM 07 Digital Inductive 

Bränslesystem  EFI (Electronic Fuel Injection = elektrisk bränsleinsprutning) 

Kylsystem  Vattenkyld med termostat 

Växelspak  F-N-R 

Val av växelhus  Standard 



Trimvinkelsystem  Power trim 

 ”Power Tilt” 

Avgassystem  Genom propeller 

Färg  Phantom Black 

Smörjningssystem  Våt behållare 

Oljekapacitet  5.5 qts / 5.2 l 

Maximalt trimvinkelomfång  22° (-6° till 16°) 

Maximal lutning  70° (-6° till 64°) 

Hk/kW  115 / 86 

Motortyp  Enkel överliggande kamaxel (SOHC) med 8 ventiler 

 Rak 4-cylindrig 

Mästarnas val. 
Pro XS är den bäst säljande utombordaren bland världens tävlingsfiskare och har bidragit till fler 

segrar bland tävlingsfiskare än någon annan motor. Kör med samma självförtroende som 

professionella tävlingsfiskare gör och lita på Pro XS. 

 

Håller batteriet laddat. 

Funktionen Idle Charge övervakar ditt batteris spänningstillstånd och ökar motorvarvtalet för att 

ge upp till 48% mer batteriladdning vid tomgång. Detta stödjer de större kraftbehoven hos dagens 

sofistikerade marinelektronik och tillbehör, vilket låter båtfolk och fiskare säkert stanna ute på 

vattnet längre. 



 

Exklusiv mångsidighet. 

Två exklusiva egenskaper ger 115 Pro XS mångsidigheten att överträffa på en 

mängd användningsområden. 

• Kommer i två skaftlängder - 20 och 25 tum - denna motor är ett idealiskt alternativ för många 

olika sorters söt- och saltvattenbåtar. 

• Command Thrust-modellen, kompatibel med Mercurys propellrar av större diameter, hjälper att 

lyfta tunga båtar till planing och hålla dom där vid lägre hastighet. 

 

 


