
     

 

Sex cylindrar 350 hk 

Fantastisk kraft. Förfinad upplevelse. 

En perfekt balans mellan prestanda, 
bränsleekonomi och körupplevelse. 

• Motortyp Rak 6-cylindrig 

• Slagvolym (l) 2.6 

• Varvtal vid full gas 5800-6400 

• Styrning Elektrohydraulisk servostyrning 

• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 668 lbs / 303 kg 

Hk/kW  225-350 / 166-261 

Motortyp  Rak 6-cylindrig 

Slagvolym (l)  2.6 

Varvtal vid full gas  5800-6400 

Luftinsug  Kompressor med luftkylning och elektrisk tryckökningskontroll 

Bränsleinduktionssystem  Sekventiell elektronisk bränsleinsprutning (EFI) med multiportfunktion 

Växelströmsgenerator 

ampere/Watt 

 70 ampere/882 watt (remdriven) 

Rekommenderat bränsle  91 oktan för högklassig prestanda vid alla tillämpningar (kompatibel med 89 oktan)

Rekommenderad olja  Mercury FourStroke-olja 25W40 

Varningssystem för motorskydd  SmartCraft motorskydd 



Kompatibel med SmartCraft 

digital teknologi 

 Ja 

Startar  Elektrisk Smart Start 

Kontroller  SmartCraft digital 

Styrning  Elektrohydraulisk servostyrning 

Axellängd  508 mm 

 635 mm 

 762 mm 

Utväxlingsförhållande  1.75:1-1.85:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 288-303 kg 

CARB-stjärnbetyg  2 

Val av växelhus  5,44" 

Trimvinkelsystem  Powertrim och tilt med SmartCrafts programmerbara tilt 

Motrotation  Tillgänglig 

Färg  Cold Fusion White 

 Phantom Black 

 Warm Fusion White 



Vattenkyld kompressor 

Den intuitiva Verado 350-designen tappar in i motorns kylsystem för att kyla kompressorn och 

minska insatsen som krävs för att komprimera luft. Därigenom ökar effektiviteten 

och hållbarheten.  

 

Kalluftsintag 

Verado 350 kan andas! Kalluftsintagssystemet är designat att fånga sval, frisk luft från utsidan av 

motorkåpan och leverera den direkt och effektivt till kompressorn. Ju större och rakare 

luftflödesvägen är desto effektivare design som skapar mindre turbulens. Den unika 

labyrintdesignen i motorkåpan håller motorenheten torr.  

 

Lättviktig / kompakt design 

Med sina endast 668 pounds är Verado 350 95 pounds lättare än konkurrenterna och dess 

kompakta design tillåter 26-tums motorutrymme och mindre stress på akterspegeln.  

 

Rätt utväxling. 

Den superrobusta växelhuset med en diameter på 5,44 tum är byggd för öppet hav och ger extra 

lyft till längre, tyngre mittkonsol- och walkaroundbåtar. 

 

Design av världsklass. 

Vår långbultskonstruktion förankrar motorblocket och topplocket i fundamentet och eliminerar 

effekter från expansion och kontraktion. En exklusiv oljekylare bibehåller optimal 

oljetemperatur för att förlänga motorns livslängd. 

Dessutom är Verados ventilmekanism underhållsfri under hela motorns livstid. 

 



Joystick Piloting 
för utombordsmotorer 

Med en enkel knapptryckning eller vridning på en joystick går det att manövrera en båt i praktiskt 

taget vilken riktning som helst – sidledes, diagonalt eller att rotera den runt dess egen axel. 

Styr dubbla, tredubbla eller fyrdubbla Verado-utombordare med 250, 300 eller 350 hästkrafter 

även i utmanande vind- och strömförhållanden. Systemet integreras bekymmerslöst med 

SmartCraft’ Digital Throttle & Shift (DTS) och elektrohydraulisk servostyrning, och den 

standardintegrerade autopiloten ger automatisk kursinställning och sekvensbestämning 

av vägpunkter. 

Finns även tillgängligt med Skyhook’, ett digitalt GPS-system som kan bibehålla båtens position 

medan man fiskar eller väntar på att broar ska öppnas. 

 

Mjukast, tystast 

Den balanserade raka sexcylindriga motorn och vår Advanced Mid Section (AMS) med 

utkantsmonteringeliminerar nästan helt vibrationer i båten. Perfekt för att smyga fram till fisken 

eller för körning i marschfart på lyxiga pontoner. 

 

Körupplevelse. 

SmartCraft Digital Throttle & Shift ger en smidig, direkt, förutsägbar och tyst växling såväl 

som en ultraresponsiv gaskontroll, medan precis servostyrning (standard i alla sexcylindriga 

modeller) ger exakt styrning utan oönskade vridmoment. 

Mercurys ”skuggteknologi” eliminerar krångel med att brottas med flera motorer när du kör med 

trippla eller fyrdubbla utombordare. Skuggläget kontrollerar upp till fyra motorer med endast två 

spakar från upp till två styrplatser. 

 



Vit eller svart, du väljer. 

Utöver standard Phantom Black, erbjuder nu Mercury Verado-utombordarna med 300 hk och 350 

hk i två nyanser av vitt, Cold Fusion och Warm Fusion. Dessa två nya nyanser av Mercury-vitt 

kommer att fullända så gott som vilken båtdesign eller -stil som helst. 

 


