
     

OPTIMAX PRO XS 

Pro XS 150-200 hk 

Fart och gas. Frisläppt. 
Häng med i utvecklingen. 

• Motortyp V-6 

• Slagvolym (l) 2,5-3.0 

• Varvtal vid full gas 5000-5750 

• Styrning Hydraulisk servostyrning, Kompatibel med stor rorkult, Mekanisk 

utformning med dubbla kablar 

• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 229 kg 

Hk/kW  150-200 / 110-147 

Motortyp  V-6 

Slagvolym (l)  2.5-3.0 

Varvtal vid full gas  5000-5750 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 60 ampere/756 watt 

Rekommenderat bränsle  Blyfri 90 RON minimum 

Rekommenderad olja  Mercury OptiMax/DFI utombordsolja 

Varningssystem för motorskydd  SmartCraft motorskydd 

Kompatibel med SmartCraft 

digital teknologi 

 Ja 

Startar  Elektrisk (Turn-Key) 



Kontroller  Fjärrmekanisk 

Styrning  Hydraulisk servostyrning 

 Kompatibel med stor rorkult 

 Mekanisk utformning med dubbla kablar 

Axellängd  508 mm 

Utväxlingsförhållande  1.75:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 195-229 kg 

CARB-stjärnbetyg  3 

Tändning  PCM digitalt induktiv 

Bränslesystem  Direkt tvåstegsbränsleinsprutning (DFI) 

Kylsystem  Vattenkyld med termostat & tryckkontrollerad 

Växelspak  F-N-R 

Val av växelhus  Standard 

Trimvinkelsystem  Power trim 

Avgassystem  Genom propeller 

Trimvinkellägeni grunt vatten 

(grader) 

 20 



Färg  Phantom Black 

Kraftfull och effektiv. 

En OptiMax 250 hk Pro XS ger upp till 14 % bättre bränsleekonomi än våra konkurrenters 

fyrtaktare med 250 hk. Vårt bränslesystem med direktinsprutning ger den mest effektiva 

finfördelningen av bränsle och luft, medan specialiserade kolvar förbättrar bränsleförbränningen. 

Mer kraft. Mindre bränsleförbrukning. Mindre avgaser. Perfekt. 

 

Fart/prestanda. 

Kolfiberrör ökar effekten och vridmomentet för fantastisk acceleration och toppfart, 

medan anpassade avgasjusterare och topplock maximerar kraft och helhetsprestanda. 

 

Växlar för att vinna. 

Växelhuset Torque Master II, tillgänglig på utvalda OptiMax® Pro XS™-utombordare med 225 och 

250 hk, är utformad särskilt för bassbåtar med hög prestanda med toppfarter uppemot 75 knop. 

Dess kraftiga 1,25-tumspropelleraxel klarar påfrestningen av att köra med en högre 

motormontering. Det patenterade främre vattenintaget håller motorn sval oavsett motorns 

monteringshöjd. En välvd skedda förbättrar hanteringen och körbarheten. 

 

Fury-propeller. 

Fury®-propellern från Mercury är snabb och förbättrar starter på turneringsfiskebåtar med 12 % 

och topphastigheten med 1,4 mph jämfört med Mercury Tempest® Plus-propellern. Fury är det 

optimala valet för utombordare från 200 hk och uppåt. 

 



Mästarnas val. 

OptiMax 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 OptiMax Pro XS. 

 


