
 

FOURSTROKE   

8-9,9 hv      

  

Aloita helposti 25 kiloa silkkaa ketteryyttä. 

Uskomattoman reagoiva. Saa sinut liikkeelle vähällä - 
tai jopa ilman - valmistelulla. 

• Moottorityyppi Rivi 2 

• Kokonaisteho rpm 5000-6000 

• Ohjaus Kahva, Kauko-ohjaus 

• Kuivapaino *Kevyin saatavilla oleva malli 38 kg 

 

Hv/kW  8-9,9 / 2,9-4.4 

Moottorityyppi  1 sylinteri 

Tilavuus (cid/cc)  7.5 / 123 

Kokonaisteho rpm  4500-5500, 5000-6000 

Polttoaineensyöttöjärjestelmä  Kaksiventtiilinen työntötanko (kansiventtiili) 

Suositeltu polttoaine  Vähintään 90RON:n lyijytöntä 

Suositeltava öljy  Mercury FourStroke 10W-30 -öljy 

Moottoria suojaava 

varoitusjärjestelmä 

 Matala öljynpaine 

 Ylikierrokset 

Käynnistys  Manuaalinen 



Ohjaus  Kahva 

Akselin pituus  15" / 381 mm 

 20" / 508 mm 

Vaihteiston välityssuhde  2.15:1 

Kuivapaino *Kevyin saatavilla 

oleva malli 

 25 kg 

CARB-tähtiluokitus  3 

Poraus ja iskunpituus  2.32 x 1.77" / 59 x 45 mm 

Sytytys  Elektronisella sytytysennakon säädöllä varustettu CDI 

Polttoainejärjestelmä  Kaasutin 

Jäähdytysjärjestelmä  Vesijäähdytys, jossa termostaatti 

Vaihteensiirto  F-N-R 

Vaihteiston vaihtoehdot  Vakio 

Ajokulman säädöt  6 

Pakokaasujärjestelmä  Potkurin läpi 

Matalan veden asento  Kyllä 

Matalan veden ajokulma 

(asteissa) 

 16 



Sisäänrakennettu polttoainetankki 

(gal/L) 

 0,3 / 1,1 

Lisävarustepolttoainetankki 

(gal/L) 

 3.2 / 12 

Väri  Phantom Black 

Parannetut ominaisuudet. 

Mercuryn 8 ja 9,9 hv:n FourStroke-perämoottoreiden parannuksia: 

• Uusi kolmiasentoinen rikastin, joka korvaa painikkeen, parantaa ja yksinkertaistaa käynnistystä 

sekä auttaa moottoria lämpenemään nopeammin 

• Rikkaampi tyhjäkäynnin ilma/polttoaineseos helpottaa moottorin käynnistystä ja parantaa 

tyhjäkäynnin laatua (ohjauskahvalliset mallit) 

• Muutos sytytyksen ajoitukseen auttaa kalastajia löytämään ja säilyttämään 

ihanteellisen uistelunopeuden 

Command Thrust 

Järkyttävästi voimaa. Pidennetyllä rakenteella ja suuremmilla komponenteilla varustettu Mercury 

Command Thrust on tehty erityisesti isojen ja leveiden veneiden vaatimaa voimaa, työntötehoa ja 

hallittavuutta ajatellen. 

Command Thrust in edut (siniset alueet näyttävät potkurin ja vaihteiston edut) 

• 20 % suurempi potkuriteho lisää hallittavuutta erityisesti matalammilla nopeuksilla. 

• Pitempi vaihdelaatikko laskee potkurin syvemmälle, kuohuvan veden alle, parantaen ajettavuutta. 

• Alhainen 2.42:1:n välityssuhde mahdollistaa isojen kuormien tarvitseman työntövoiman 

ja hallittavuuden. 

• Suurempi kavitaation estolevy. Suurempi koko estää ilman pääsemistä potkuriin, mikä parantaa 

sen toimintatehoa. 

Voimaa omissa käsissäsi. 

Peräsinkahvamalleissa on Mercuryn lyömätön monikäyttökahva, joka tuo 

• vaihteet 



• kaasuttimen ohjausyksikön (josta löytyy parhaan uistelukokemuksen mahdollistava 

matalanopeuksinen kaasuennakko) 

• pysäytyksen 

• kaltevuuden säätelyn 

• ohjauksen 

suoraan omiin käsiisi. 

Kevytsarjalainen. 

Reilun 37 kilon painoisina nämä moottorit ovat helposti kannettavia ja parantavat keveiden 

veneiden suorituskykyä. 

Helppo ja käytännöllinen kallistus. 

Painamalla kahvaa alaspäin voit kallistaa perämoottoria helposti mihin tahansa kulmaan. Oma 

erikoisvalmisteinen perälautakiinnikkeemme tekee kallistuksesta erityisen helppoa. 

Helppo startti, sulava tyhjäkäynti. 

Mercuryn 8-20 hv:n FourStroke-perämoottoreiden ominaisuudet tekevät starttauksesta 

helpompaa, lämmittelystä nopeampaa ja tyhjäkäynnistä sulavampaa! 

• Mercuryn 8-20 hv:n FourStroke-perämoottoreiden polttoainesuodattimet on poistettu kaasuttimen 

puhtautta ajatellen 

• Peräsinkahvamallit käyttävät rikkaampaa ilma/polttoaineseosta tyhjäkäynnillä 

• Niissä on myös standardilaitteina kolmiasentoinen rikastin, joka tekee 

rikastinnapista tarpeettoman 

 


