
  
   

FOURSTROKE   

8-9,9 hv 

Börja lätt 
Otroligt responsiv så att du 
kan komma igång med få 
eller inga förberedelser. 

• Motortyp Rak 2-cylindrig 
• Varvtal vid full gas 5000-6000 
• Styrning Fjärr, Rorkult 
• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 38 kg 

Hk/kW  8-9.9 / 5,97.3 

Motortyp  Rak 2-cylindrig 

Slagvolym 

(kubiktum/kubikcentimeter) 

 12.8 / 208 

Varvtal vid full gas  5000-6000 

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

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 6 ampere/76 watt 

Rekommenderat bränsle  Blyfri 90 RON minimum 

Rekommenderad olja  Mercury FourStroke-olja 10W-30 

Varningssystem för motorskydd  Lågt oljetryck 

 Övervarv 



Startar  Elstart 

 Manuell 

Styrning  Fjärr 

 Rorkult 

Axellängd  381 mm 

 508 mm 

Utväxlingsförhållande  2.08:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 38 kg 

CARB-stjärnbetyg  3 

Cylinderdiameter och slaglängd  2.16 x 1.73" / 55 x 44 mm 

Tändning  CDI med elektronisk tändförställning 

Bränslesystem  Förgasad 

Kylsystem  Vattenkyld med termostat 

Växelspak  F-N-R 

Val av växelhus  Standard 

Trimvinkelsystem  ”Power Tilt” 

Trimpositioner  Ratcheting 



Avgassystem  Genom propeller 

Grunnkörning  Ja 

Trimvinkellägeni grunt vatten 

(grader) 

 16 

Integrerad bränsletank (gal/l)  3.2 / 12 

Separat bränsletank, standard 

(gal/l) 

 3.2 / 12 

Färg  Phantom Black 

   

Motortyp  Rak 2-cylindrig 

Slagvolym 

(kubiktum/kubikcentimeter) 

 12.8 / 208 

Förbättrade funktioner 
Utombordarna Mercury 8 och 9,9 hk FourStroke inkluderar: 

• En ny choke med tre lägen och borttagen primerknapp som förbättrar starten, förenklar 

startproceduren och värmer upp motorn snabbare 

• En fetare luft/bränsleblandning på tomgång som gör motorn enklare att starta och ger en jämnare 

tomgång (modeller med rorkultshandtag) 

• En ändrad tändningsinställning som ger sportfiskare möjlighet att hitta och hålla en 

optimal trollinghastighet 



 

Makten i dina egna Händer. 
Rorkultsmodellerna har den exklusiva Mercury multifunktionsrorkulten som lägger 

• skiftningen 

• gasregleringen (med förbättrad gasökning vid låg hastighet för optimalt trollingfiske) 

• att stanna 

• lutningen 

• styrningen 

i dina egna händer. 

 

Lätt. 
En vikt på enbart 37 kg gör dessa motorer ytterst bärbara och förbättrar prestandan hos 

lättviktiga båtar. 

 

Bekväm och enkel tiltning. 
Tryck ned rorkultshandtaget för att enkelt vinkla utombordaren i valfri position, vilket 

underlättas med vår exklusiva upphängningsbygel. 

 

Lätt att starta, 
Mjuk tomgångskörning. 
Egenskaperna hos Mercury FourStroke-utombordarna 8hk till 20hk gör dem lättare att starta, 

snabbare att värma upp och ger en mjukare tomgångskörning! 

• Bränslefiltret på Mercury FourStroke 8hk till 20hk har flyttats för en renare förgasare 

• Rorkultsmodellerna har en större luft/bränsleblandning på tomgång 

• Som standard kommer de också med en trepositionschoke vilket tar bort behovet av 

en primerknapp 



 


