
     

  

200-300 hv Verado Pro 
Prestanda i professionell kvalitet. Förädlad 
körupplevelse. 
Högpresterande Pro FourStroke. Den ultimata 
kombinationen av kraft och uppförande. 

• Motortyp Rak 6-cylindrig 

• Slagvolym (l) 2.6 

• Varvtal vid full gas 5800-6400 

• Styrning Elektrohydraulisk servostyrning 

• Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden 288 kg 

Hk  200-300  

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  Blyfri 95RON minimum (90RON-kompatibel) 

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 

Utväxlingsförhållande  1.75:1 

Torrvikt *Lättaste modellen på 

marknaden 

 288 kg 

CARB-stjärnbetyg  2 

Val av växelhus  4,8" 

Färg  Phantom Black 

Kraft. 
Den direkta kraften från ett laddluftkylt kompressormatadt system ger en kolossal 

starthastighet, en ojämförbar mellannivåskraft och en utmärkt topphastighet. 

 

Effektiv 
Verado och Pro FourStroke-utombordare levererar bästa bränsleekonomin i klassen. 

 



DTS Fotgas. 

Tryck bara på en knapp för att växla gasreglage mellan Smartcraft® Digital Throttle & Shift®(DTS), 

fotpedal och panelkontroll. Det låter bassbåtsförare att ha båda händerna på ratten under 

höghastighetskörningar, och behålla bekvämligheten med gasspaken vid förtöjning eller lastning. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 


