
     

OPTIMAX®    

Optimax 225-250 hv 

Elda på tävlingsandan 
Pålitlig, mångsidig och utomordentligt värde 
för pengarna. 

• Motortyp V-6 
• Slagvolym (l) 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  225-250 / 165-184 

Motortyp  V-6 

Slagvolym (l)  3.0 

Varvtal vid full gas  5000-5750 

Bränsleinduktionssystem  Direkt tvåstegsbränsleinsprutning (DFI) 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 60 ampere/756 watt (remdriven) 

Rekommenderat bränsle  Blyfri 90 RON minimum 

Rekommenderad olja  Mercury OptiMax/DFI utombordsolja 

Varningssystem för motorskydd  Låg oljenivå 

 SmartCraft motorskydd 

 Överhettning 

 Övervarv 



Kompatibel med SmartCraft 

digital teknologi 

 Ja 

Startar  Elstart 

Kontroller  Fjärrmekanisk 

Styrning  Hydraulisk servostyrning 

 Kompatibel med stor rorkult 

 Mekanisk utformning med dubbla kablar 

Axellängd  508 mm 

 635 mm 

 762 mm 

Utväxlingsförhållande  1.75:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 229 kg 

CARB-stjärnbetyg  3 

Växelspak  F-N-R 

Val av växelhus  Standard 

Trimvinkelsystem  Power trim 

Motrotation  Tillgänglig 

Färg  Phantom Black 



Bränsleekonomi. 

Finfördelat bränsle sprutas direkt in i förbränningskammaren, med hjälp av en exakt laddning av 

komprimerad luft, och bränsle-/luftblandningen riktas direkt mot tändstiftet med hjälp av en unikt 

utformad kolv. Resultatet blir en mer fullständig förbränning med enastående ekonomi och 

rökfria avgaser. 

 

Tillbehörsström. 

En remdriven växelströmsgenerator på 60 ampere (756 watt) håller batterierna laddade för att 

ge ström åt elektronik, ljus, fisksumpar och ljudutrustning. 

 

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. 

 

Beprövad teknik. 

Mer än ett decennium av pålitlig Mercury® OptiMax®-prestanda vittnar om utmärkt 

design.Lågtrycksdirektbränsleinsprutning (DFI), korrosionsbeständiga legeringar och 

ytbehandlingar och robusta komponenter håller Mercury OptiMax utombordare ute på vattnet, 

säsong efter säsong. 

 

Lätt. 

Ingen utombordare i samma klass väger mindre än Mercury® 250 hk OptiMax®. Detta skapar 

en fantastisk acceleration från start, ökad topphastighet och genomgående högre 

effektivitet. Dess kompakta 60-graders V6-motor levererar ren muskelstyrka utan barlast. 



 

Stor rorkult. 

Den centermonterade stora rorkulten som tillval ger optimal kontroll. Ett längre rorkultshandtag 

utrustat med en ”Power Trim”-knapp, växelspaken nära till hands, och ett digitalt reglage som 

tillval, för finjustering av motorvarvtalet ned till 700 varv, i steg om 10 varv. 

 


