
     

FOURSTROKE   

40-60 hk  
Hålls till en högre standard 

Förbättrad bränsleinsprutning för ökad effektivitet 

• Motortyp Rak 4-cylindrig 
• Varvtal vid full gas 5500-6000 
• Styrning Fjärr, Kompatibel med stor rorkult, Rorkultspaket 
• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 112 kg 

Hk/kW  40-60 / 30-44.1 

Motortyp  Rak 4-cylindrig 

Slagvolym   45,6-60.8  

Varvtal vid full gas  5500-6000 

Bränsleinduktionssystem  2 ventiler per cylinder, enkel överliggande kamaxel (SOHC) 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 18 ampere/226 watt 

Rekommenderat bränsle  Blyfri 90 RON minimum 

Rekommenderad olja  Mercury FourStroke-olja 25W40 

Varningssystem för motorskydd  SmartCraft motorskydd 

Kompatibel med SmartCraft 

digital teknologi 

 Ja 



Startar  Elektrisk (Turn-Key) 

Styrning  Fjärr 

 Kompatibel med stor rorkult 

 Rorkultspaket 

Axellängd  508 mm 

Utväxlingsförhållande  1.83:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 98-112 kg 

CARB-stjärnbetyg  3 

Cylinderdiameter och slaglängd  2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm 

Tändning  ECM 70 

Bränslesystem  EFI (Electronic Fuel Injection = elektrisk bränsleinsprutning) 

Kylsystem  Vattenkyld med termostat 

Växelspak  F-N-R 

Val av växelhus  Standard 

Trimvinkelsystem  Power trim 

Avgassystem  Genom propeller 

Trimvinkellägeni grunt vatten  20 



(grader) 

Separat bränsletank (valfri)  Ja 

Färg  Phantom Black 

Smörjningssystem  Våt behållare 

Smidig och stark drift. 

En kompakt design med enkel överliggande kam och lång slaglängd ger Mercurys FourStroke-

utombordare med 40–60 hk mer vridmoment vid låga varvtal för utmärkt acceleration, även när 

man drar en tung last. 

Den höga slagvolymen, lång slaglängd, fyrcylindrig, ger enkelliggande kamaxel optimal effekt och 

en mjuk gång med Command Thrust-modellerna. 

 

Upphängningsbygel med vingskruv 

40-hästarsmodellen med manuell start, lång axel (20 tum/508 mm) och rorkultsstyrning finns 

också med vingskruvsfäste. Detta fäste gör det snabbare och enklare att montera eller plocka 

bort utombordaren från båtens akterspegel. 

 

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. 

 



Direktstart 
vid nyckelvridning/bränsleeffektivit
et. 

Mercurys elektroniska bränsleinsprutning (EFI) ger pålitliga och direkta starter vid nyckelvridning, 

förbättrad bränsleeffektivitet, omedelbar gasrespons samt skyddar mot problem med bränsle av 

låg kvalitet. 

 

Elektrisk support. 

En generator på 18 ampere med hög uteffekt håller batterierna laddade och 

fiskeelektroniken igång. 

 

Mer kontroll, bättre starter och mer 
effekt i mellanklassen. 

Ökad dragkraft skapas med ett utväxlingsförhållande på 2,33:1, med 44 % större drev. Den 

desmodromiska växlingen är supermjuk. 

Ett växelhus som sitter djupare i vattnet, en större propeller med 20 % mer bladyta och lägre 

utväxling geroöverträffad dragkraft, manövrerbarhet och lyft. 

 

Värde 

60 hk Command Thrust matchar accelerationen och bränsleeffektiviteten hos dyrare 70 hk-

modeller från våra konkurrenter. 

 

 


