
FOURSTROKE  

150 hv     

Starkare. Lättare. Mer hållbara. 
Massiv slagvolym och den lättaste 150 hk-fyrtaktaren i 
sin klass 

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

• Slagvolym (l) 3.0 

• Varvtal vid full gas 5000-5800 

• Styrning Elektrohydraulisk servostyrning (tillval) på dubbelmontage, Hydraulisk servostyrning, 

Kompatibel med stor rorkult, Mekanisk utformning med dubbla kablar 

• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 206 kg 

 

Hk/kW  150 / 110 

Motortyp  Enkel överliggande kamaxel (SOHC) med 8 ventiler 

 Rak 4-cylindrig 

Slagvolym (l)  3.0 

Varvtal vid full gas  5000-5800 

Luftinsug  Prestandatrimmat spiralinsugningsgrenrör 

Bränsleinduktionssystem  Datorstyrd elektronisk bränsleinsprutning (EFI) med multiportfunktion 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 60 ampere/756 watt (remdriven) 

Rekommenderat bränsle  Blyfri 90 RON minimum 

Rekommenderad olja  Mercury FourStroke-olja 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  Elektrohydraulisk servostyrning (tillval) på dubbelmontage 

 Hydraulisk servostyrning 

 Kompatibel med stor rorkult 

 Mekanisk utformning med dubbla kablar 

Axellängd  508 mm 

 635 mm 

Utväxlingsförhållande  1.92:1 

Torrvikt *Lättaste modellen 

på marknaden 

 206 kg 

Cylinderdiameter och 

slaglängd 

 4.0 x 3.6" / 102 x 92 mm 

Tändning  SmartCraft ECM 70 digitalt induktiv 

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 

Motrotation  Tillgänglig 

Färg  Phantom Black 

Smörjningssystem  Våt behållare 

Oljekapacitet  6.3 qts / 6.0l 

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

Maximal lutning  73° (-6° till 67°) 

Prestanda, hållbarhet, effektivitet 
Att skapa 150 hästkrafter är lätt för denna fyrcylindriga motor på 3,0 liter med enkel 

överliggande kamaxel. Dess generösa slagvolym gör att den pressar fram kraft utan 

ansträngning. Du får exceptionell hållbarhet och långvarig sinnesro. 

 

Kompakt och mångsidig. 
Det är den lättaste fyrtaktsutombordaren med 150 hk på marknaden. Smart design gör 150 hk 

Mercury FourStroke nästan 9 kg lättare än dess närmaste fyrtaktskonkurrent och mindre än en 

batterivikt tyngre än en tvåtaktsmotor Potentiella användningsområden för denna motor är 

oändliga, inklusive vikbåtar, båtar med pålningsplattformar och pontoner med simplattformar. 

 



En propeller som presterar. 
Mercury Enertia®-propellern är det perfekta komplementet till 150 FourStroke-motorn. Propellern 

är utformad specifikt för stora fyrtaktsutombordare, har en revolutionerande design med liten 

diameter/stort bladområde och är gjuten i Mercurys patentskyddade propellerlegering X7®. 

Enertia levererar fenomenal acceleration, topphastighet och hållbarhet. 

 

Enkel att underhålla. 
Gör du det helst själv? Det spillsäkra systemet för oljebyte, ett lättåtkomligt bränslefilter samt en 

underhållsfri ventilmekanism gör Mercury 150 FourStroke till den enklaste fyrtaktaren med 150 

hk vad gäller underhålljämfört med alla andra på marknaden. Skanna en QR-kod som finns 

under motorkåpan för att se instruktionsvideor. 

 

Perfekt för motorbyte. 

Den kompakta och lättviktiga designen på Mercury® 150 hk FourStroke-motorn passar de flesta 

akterspeglar, inklusive de med smala motorbrunnar och trångt motoravstånd. Rigga den med 

mekanisk eller hydraulisk styrning, mekanisk reglagebox - och vajersystem och ett fullt utbud av 

analoga mätare eller SmartCraft®-mätare. 

 

 

 

 

 

 

 


