
Kommersiellt utbud 
av utombordare

FOURSTROKE



Pålitlig, tålig och 
hårt arbetande
Hos Mercury Marine är vatten vårt liv. Det är 
därför vi gör det vi gör: dvs. att designa, bygga och 
leverera världens bästa marina kraftkälla. Sedan 
1939 har vår passion för kvalitet, ultimat pålitlighet, 
prestanda, intuitiv design, proaktivt stöd och värde 
endast kunnat matchas av våra kunders passion och 
efterfrågan. 

Mercury tillhandahåller motorer, service och 
reservdelar för fritidsbåtar samt kommersiell och 
statlig marin användning.

Oavsett om våra kunder arbetar på vattnet med att 
se till att våra vatten är säkra eller om de helt enkelt 
har vattnet som fritidsnöje så kan de lita på vårt 
breda utbud av hårt arbetande marina produkter.
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Vänd dig till våra 
Pro-produkter när 

du har ett jobb som 
måste utföras ute 

på vattnet
Våra kommersiella Mercury SeaPro-utombordare är designade 

för att arbeta lika hårt som du själv gör ... de är utformade till 
att vara outtröttliga arbetspartners för alla som arbetar ute på 

vattnet. De har fått sitt goda rykte som pålitliga motorer genom att 
arbeta stadigt under de tuffast möjliga arbetsförhållandena med 

problemfri drift år efter år.

Varje SeaPro-utombordare har unika komponenter som gör att de 
klarar de högt ställda kraven vid professionell användning.

På utvalda komponenter medföljer BigTiller som standard. 
BigTiller-handtaget ger kommersiella användare precis vad de vill 

ha – mer utrymme i båten och praktisk kontroll över motorn med 
integrerade växlings-, trim- och gasreglage.

Oavsett vad du har för jobb så finns det en specifik Mercury SeaPro-
modell som passar just det jobbet.

Mercury SeaPro – Jobbet är så gott som 
klart.
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Mercury : ultimat pålitlighet
Båtlivet ses sällan som en hård miljö. Men stanna upp 
lite och tänk efter. Marina motorer kan användas (och 
används ofta) under längre perioder med full gas i kärv 
saltvattenmiljö och det i starkt UV-ljus. 

Hos Mercury utsätter vi våra motorer för rigorösa tester 
och använder resultaten för att göra motorerna ännu mer 
pålitliga. 

Ju tuffare testet är, desto tuffare blir motorn.

Vi tar våra motorer genom tester som t.ex. 
våldsamma stockstötar, spraybås med saltvatten, 
högfuktighetskammare och varma och kalla 
vattentemperaturer. Det är bara det första steget av vår 
brutala testningsprocess. Sedan kör vi varje motor hårt 
under tusentals timmar för att försäkra oss om att de håller 
på lång sikt. Så oavsett vad du utsätter motorn för så har vi 
redan testat att den klarar det.

Vi utsätter inte bara våra motorer för minutiösa tester, utan 
vi ger dem även oöverträffat korrosionsskydd och bästa 
garantier.
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Över 75 år med 
innovation 

från Mercury
Sedan 1939 har Mercury varit vägledande inom innovation 

med marknadsledande teknik och effektivitet. Mercury 
SeaPro-utombordare fortsätter att leda den stolta 

traditionen av att skapa motorer som fortsätter att vara 
förnyande – de mest raffinerade motorerna som kan 

köpas för pengar.

 5



 SeaPro  
FourStroKe

6



Mercury FourStroke : ändrar 
spelreglerna
Kompakta Mercury FourStrokes är ännu tuffare. De är tystare, 
ger mer kraft, hållbarhet och bränsleeffektivitet. Allt det innebär 
mindre tid uppe ur vattnet och mer aktiv arbetstid. Den starka, 
tysta typen som gör sitt.

Kommersiell kalibrering
SeaPro-motorer är speciellt kalibrerade för att 
uppnå en mycket längre livslängd hos motorn, vilket 
garanterar tillförlitlighet och prestanda när du behöver 
det som mest.

Bränsleeffektiva fyrtaktsmotorer
De flesta fyrtaktsmotorerna har upp till 30 % mer 
bränsleeffektiva än tvåtaktsmotorer, vilket gör att du 
kan åka längre på mindre bränsle.

Garanti
SeaPros är designade ur ett långsiktigt perspektiv, och 
garantin bevisar det. Din investering är väl skyddad. 
Din garanti kommer att vara lika stark som det företag 
som backar upp den. Du kan vara lugn eftersom 
Mercury Marine alltid kommer att finnas här för att 
hjälpa dig med det du behöver, tack vare företagets 
stora nätverk av återförsäljare och verkstäder över 
hela världen.

Korrosionsbeständighet
Mercurys varumärkesskyddade formel, XK360, 
är en aluminiumlegering med extremt låg 
kopparhalt, vilket gör den till branschledande  
inom korrosionsbeständighet. Det gör att  
kostsamma korrosionsproblem och höga 
arbetskostnader är ett minne blott.

Lättvikt
Lätta, hållbara material och färre rörliga delar 
än konkurrerande fyrtaktsmotorer har gjort 
SeaPro tuff, kompakt, tålig och mycket effektiv. En 
total viktminskning ger dig full nytta av motorns 
vridmoment för acceleration.

Byt motor till SeaPro
Den kompakta storleken innebär även att äldre båtar 
som inte är utformade för vikten hos tyngre fyrtaktare 
nu kan moderniseras och återskapas för att bli 
högpresterande med den senaste tekniken.

MERCURYS PULVERLACK

MÅLNING GENOM
ELEKTROLYTISK
UTFÄLLNING (EDP)

IRRIDITE

XK360, A356
OCh MERCALLOY
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SeaPro  
-fyrtaktsmotor med 150 HK 
SeaPro-fyrtaktsmotorn med 150 hk är en tuffing som är byggd 
för att ge ett kraftfullt vridmoment för alla utmaningar som 
ställs, samt ge högre hållbarhet än någon annan utombordare 
på 150 hästkrafter.

Styvare övre fästen
Nya övre fästen är designade för att ge ifrån sig 
mindre oljud och vibrationer. I SeaPro-utbudet är 
de även dubbelt så styva som standardmodellerna 
för att maximera hållbarheten. Deras livslängd 
gör dem idealiska för kraven och prövningarna 
inom kommersiella tillämpningar.

Stor slagvolym
Större slagvolym innebär mer vridmoment. 
SeaPro-fyrtaktsmotorn 150 hk har gott om det, 
vilket låter den skapa kraft utan att anstränga 
sig. Fler hästkrafter och lägre vikt är lika med 
bättre acceleration, vilket ger bättre hantering och 
styrning.

Lätt att tömma olja och fylla på
Oljan i växelhuset dräneras genom torpeden, 
vilket innebär att motorn inte behöver tas upp ur 
vattnet – den lutas helt enkelt bara framåt.

Enkel att mäta
Exakt digital information visas på en ren och 
lättläst mätare för omedelbar och tillförlitlig 
information vid en anblick. Kombinerat med extra 
sensorer är Mercurys digitala mätare kraftfulla 
verktyg för att ge säkerhet och komfort på vattnet. 
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 � Större slagvolym innebär mindre arbete för motorn att producera 
vridmoment och hästkrafter. Och mer vridmoment och hästkrafter 
ger Mercury SeaPro-fyrtaktsmotorn med 150 hk ett vridmoment som 
konkurrerar med de starkaste tvåtaktarna.

 � SeaPro-fyrtaktsmotorn med 150 hk väger bara 206 kg och har nästan 
20 % färre delar än sina konkurrenter. En mindre kompakt design 
och dess lägre vikt minskar båtens totala paketvikt som, beroende på 
skrovet, kommer att förbättra prestanda och effektivitet.

 � Unik motorupphängning gör att motorn tar lite utrymme i 
motorbrunnen upptiltad, samt bättre acceleration och gångegenskaper 
på samma gång.

 � Färre rörligare delar ger lägre friktion, längre hållbarhet, tystare gång 
gör upplevelsen trevligare. 

 � Mer rostfritt stål för längre livslängd. 

 � Offeranoder i aluminium och omfattande användning av rostfritt stål 
ökar korrosionsskydd.

 � Förstklassigt batteriuppladdningssystem för att säkerställa optimal 
kraft till alla elektroniska tillbehör.

 � Exklusiv oljekylare och oljetråg bibehåller rätt oljetemperatur, 
förbättrar prestanda och förlänger motorns livslängd.

 � Unik motorupphängning med optimal design minskar totala 
vibrationer och förbättrar samtidigt hållbarheten för komfort och 
långsiktiga resultat.

 � SeaPro 150 FourStrokes är tillgängliga med Mercurys BigTiller. 
BigTiller-rorkulten ger kommersiella användare precis vad de vill 
ha – mer utrymme i båten och praktisk kontroll över motorn med 
integrerade växlings-, trim- och gasreglage.
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SeaPro  
75-115 hk FourStroke
Alla de innovationer som gjorde F150 till marknadsledare, 
har man tagit tillvara på när man utvecklade nya Sea 
Pro mellanklassmotorer. Kompakt design, oöverträffad 
pålitlighet, bränsleeffektiv och och kraftfull!

Ledande undre växelhusteknik
Alla SeaPro FourStrokes med 75-115 hk 
använder växelhuset Command Thrust. 
Det kraftfulla växelhuset låter användaren 
utnyttja en överdimensionerad propeller, 
ger mer kraft i vattnet och använder ett 
annat utväxlingsförhållande för att förbättra 
hanteringen av lite tyngre båtar.

Styvare övre fästen
Nya övre fästen är designade för att ge ifrån 
sig mindre oljud och vibrationer. Inom SeaPro-
området är de även styvare för att maximera 
hållbarhet. Deras livslängd gör dem idealiska 
för kraven och prövningarna inom kommersiella 
tillämpningar. 

Lätt att tömma olja och fylla på
Alla SeaPro-fyrtaktsmotorer med 75-115 
hk inkluderar en oljedräneringsventil och 
påfyllnadsventil för det undre växelhuset som 
finns i torpeden, vilket innebär att motorn inte 
behöver tas upp ur vattnet – den lutas helt enkelt 
bara framåt. Mercury SeaPro FourStrokes låter 
dig utföra regelbundet och enkelt underhåll 
på egen hand så att du kan vara ute på vattnet 
längre.

Enkel att mäta
Exakt digital information visas på en ren och 
lättläst mätare för omedelbar och tillförlitlig 
information vid en anblick. Kombinerat med extra 
sensorer är Mercurys digitala mätare kraftfulla 
verktyg för att ge säkerhet och komfort på vattnet. 
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 � Mjuk och tyst gång har åstakommits genom ett ny powertimpump, förfinnad 
kopplingsfunktion, ljudabsorberande kåpa samt bättre isolerat drivaxelhus.

 � Kompromisslös tillförlitlighet och byggd för att hålla genom tuffa och 
hållbara komponenter med över 17 000 timmars total testtid. 

 � Mer rostfritt stål för längre livslängd. 

 � Offeranoder i aluminium och omfattande användning av rostfritt stål ökar 
korrosionsskydd.

 � Isolerade elkontakter som säkerställer rätt kontakt.

 � SeaPro-fyrtaktsmotor med 75-115 hk innefattar även : 

 - Exakt digital information visas på en ren och lättläst SC1000 System Tach- 
  mätare för omedelbar och tillförlitlig information vid en anblick.

 - Ett vattenavskiljande bränslefilter hjälper till att eliminera bränsleproblem  
  som finns i vissa kommersiella regioner runt om i världen.

 - 75-115 hk SeaPro FourStrokes finns tillgänglig med Mercurys BigTiller.  
  BigTiller-rorkulten ger kommersiella användare precis vad de vill ha   
  – mer utrymme i båten och praktisk kontroll över motorn med integrerade  
  växlings-, trim- och gasreglage.

 � Fyrtaktsteknik tillhandahåller maximal bränslesnålhet, jämnhet 
och kompromisslös tillförlitlighet.

 � Med sina 2,1 liter har den helt nya Mercury SeaPro med 75-115 
hk en av de största slagvolymerna i sin klass. Vår 115 hk är den 
lättaste i sin klass – den väger ungefär lika mycket som 75-90 hk, 
men den erbjuder över 30 % större slagvolym för att kunna ge 
dig utmärkt prestanda och vridmoment för att lyfta upp båten i 
planing och samtidigt ge snabbare acceleration.

 � Förbättrad konstruktionsteknik har packat in otrolig kraft i en lätt 
och kompakt utombordare, vilket förbättrar förhållandet mellan 
kraft och vikt och minskar båtens totala paketvikt.

 � Färre rörliga delar ger mindre friktion och ökad tillförlitlighet.
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Mercury  
-olja och smörjmedel 

 � Mercury-oljor och smörjmedel är speciellt framtagna för att uppfylla de unika 
behoven som marina motorer uppfyller och de utsätts för hårda tester för att 
uppfylla våra högt ställda krav. Du kan därför få ut det mesta av motorn och 
samtidigt känna dig säker på att motorn är skyddad. Precis vad du kan förvänta dig 
från den enda marinmotortillverkaren som har varit 100 % inriktad på den marina 
industrin under mer än 75 år.

 � Den oljan som passar bäst ihop med SeaPro-motorn är Mercury Synthetic Blend 
4-Stroke Outboard Oil SAE 25W-40.

Hög komfort.  
avancerad konstruktion. 

 � Mercury Marines nya BigTiller-rorkulten ger fiskare och 
kommersiella aktörer precis vad de vill ha – mer utrymme i 
båten och enkel praktisk kontroll över sin motor.

 � Denna ergonomiska BigTiller, med sitt integrerade växlings-, 
trim- och gasreglage, är en fröjd att använda.

 � Användarvänliga justeringsvred gör det enkelt att 
modifiera rorkultshandtagets vinkel, gashandtaget och 
ventilspänningen – och det är en barnlek att använda den 
eftersom växlingsarmen har så nära till gasspjällets ände på 
rorkulten.

 � Rorkulten som är speciellt skapat för modeller av Mercury-
utombordare med höga hästkrafter kan anpassas efter ett 
stort utbud av utombordsmotorer. 

 � Alternativ som finns innefattar externa trimbrytare och en 
valvtalsjusterande tryckknapp, vilket ger bättre kontroll och 
manövrerbarhet samt servostyrning på vissa modeller. 
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Mercury-
propellrar.  

rätt väg framåt.
Efter motorn så är propellern den enskilt viktigaste faktorn när 

det handlar om hur väl båten presterar. Den påverkar : 

> Hantering    > Motorns livslängd       > Hastighet 
> Acceleration   > Bränslesnålhett            > Säkerhet 

Mercury är världens största propellerkonstruktör och -tillverkare 
med över 700 propellrar i vårt utbud. Vi har de bästa propellrarna 

för varje tillämpning, med allt från specialanpassade 
racingpropellrar till propellrar för bärbara motorer på 2,5 hk. 

Mercury-propellrar är beprövade för överlägsen styrka och 
allsidig prestanda.

Tala med återförsäljaren om rätt propeller för just dina behov 
eller använd vår propellerväljare på 

 www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector
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75 – 150 hp FourStroke SeaPro-produktspecifikationer
Specifikation 150 hP 115 hP 90 hP 75 hP

Propelleraxel med 
hästkraftsklassificering

>Kilowatt (kW)

150

110

115

86

90

67

75

56

högsta varvtal vid full gas 4800-5300 5000-5500 5000-5500 5000-5500

Cylindrar/motorkonfiguration L4, 8 ventiler, SOHC* L4, 8 ventiler, SOHC* L4, 8 ventiler, SOHC* L4, 8 ventiler, SOHC*

Slagvolym (liter) 3.0 2.1 2.1 2.1

Cylinder och slag (tum/mm) 4.0 x 3.6 / 102 x 92 3.5 x 3.2 / 90 x 81 3.5 x 3.2 / 90 x 81 3.5 x 3.2 / 90 x 81

Bränslematning Prestationstrimmat greninsugningsrör Prestationstrimmat greninsugningsrör Prestationstrimmat greninsugningsrör Prestationstrimmat greninsugningsrör

Bränslesystem EFI 1 EFI 1 EFI 1 EFI 1

Bränslekrav 90 RON med högst 10% etanol 90 RON med högst 10% etanol 90 RON med högst 10% etanol 90 RON med högst 10% etanol

Tändsystem SmartCraft ECM 70 
digitalt induktivt

SmartCraft ECM 70 
digitalt induktivt

SmartCraft ECM 70 
digitalt induktivt

SmartCraft ECM 70 
digitalt induktivt

Laddningssystem 60-amp (756 watt) 
remdriven växelströmsgenerator

35-amp (441 watt) 
stator med vattenkylda spänningsregulatorer

35-amp (441 watt) 
stator med vattenkylda spänningsregulatorer

35-amp (441 watt) 
stator med vattenkylda spänningsregulatorer

Starta Elektrisk (vridnyckel) med SmartStart Elektrisk (vridnyckel) med SmartStart Elektrisk (vridnyckel) med SmartStart Elektrisk (vridnyckel) med SmartStart

Avgassystem Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller

Kylsystem Vattenkyld med termostat Vattenkyld med termostat Vattenkyld med termostat Vattenkyld med termostat

Smörjsystem Integrerad torrsumpsmörjning Integrerad torrsumpsmörjning Integrerad torrsumpsmörjning Integrerad torrsumpsmörjning

Oljekrav NMMA-certifierad FCW SAE 25W-40 NMMA-certifierad FCW SAE 25W-40 NMMA-certifierad FCW SAE 25W-40 NMMA-certifierad FCW SAE 25W-40  

Oljekapacitet (liter) 6.0 5.2 5.2 5.2

Motorhanteringssystem SmartCraft ECM 07 SmartCraft ECM 07 SmartCraft ECM 07 SmartCraft ECM 07

Motorkontrollsystem Standard mekanisk gas och växling Standard mekanisk gas och växling Standard mekanisk gas och växling Standard mekanisk gas och växling

Motorskyddssystem SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian SmartCraft Engine Guardian

Växelarm F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Utväxling 1.92:1 2.38:1 2.38:1 2.38:1

Drivaxellängder
20” (ELPT)

25” (EXLPT)

20” (ELPT)

25” (EXLPT, ECXLPT)

20” (ELPT)

25” (EXLPT) (XL)

20” (ELPT)

Motrotation Tillgänglig på 25-tumsmodeller (CXL) Tillgänglig på 25-tumsmodeller (CXL) Inte tillgänglig Inte tillgänglig 

Trim-/tiltsystem 2

>Maximalt tiltområde

>Maximalt trimområde

 
73° (-6° till 67°)

22° (-6° till 16°)

 
70° (-6° till 64°)

22° (-6° till 16°)

 
70° (-6° till 64°)

22° (-6° till 16°)

 
70° (-6° till 64°)

22° (-6° till 16°)

Styrsystem Mekanisk eller hydraulisk styrning med dubbla 
kablar (EHPS )4 - BigTiller 5

Mekanisk eller hydraulisk styrning med dubbla 
kablar (EHPS )4 - BigTiller 5

Mekanisk eller hydraulisk styrning med dubbla 
kablar (EHPS )4 - Big Tiller 5  eller 6

Mekanisk eller hydraulisk styrning med dubbla 
kablar (EHPS )4 - Big Tiller 5  eller 6

Torrvikt (kg) 3

>20” (L)

>25” (XL, CXL)

206 165

174

165

174

165

N/A

1 Datorstyrd elektronisk bränsleinsprutning via multiport
2 Enligt mätning på en 13° akterspegel
3 Torrvikt avser grundmotorn utan vätskor, batterikablarna, gas-/växelkablar, fastskruvade styrkomponenter, monteringsdetaljer eller propeller/navsatser 
4 EhPS: Elektrohydraulisk servostyrning som tillval
5 BigTiller som tillval
6 BigTiller-modeller finns tillgängliga
* Enkel överliggande kamaxel med 4-8 ventiler (SOhC) 
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Besök oss på http://www.brunswick-marine.com

We're behind you.
Möt människorna bakom branschens bästa ägande: De detaljinriktade, 

kvalitetsfokuserade människorna vid Mercury Marine. Deras engagemang, 
erfarenhet och passion för båtlivet gör din tid på vattnet bättre varje gång du ger 

dig ut.

The quality system of 
Brunswick Marine in EMEA 
is ISO 9001:2008 certified


