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SILNIKI DWUSUWOWE NOWEJ GENERACJI MAJĄ OCZYWISTE PRZEWAGI  
NAD SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI! OTO ONE:

BARDZIEJ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE 
 
• E-START szybkowzbudzający się indukcyjny system  
   zapłonu - bezproblemowy rozruch „od pierwszego  
   kopnięcia”
 
• E-TEC bezpośredni wtrysk paliwa - ograniczenie emisji  
   spalin i konsumpcji paliwa w pełnym zakresie pracy  
   silnika
 
• E-CAL system smarowania, który nie wymaga robienia  
   mieszanki paliwa i oleju, olej jest całkowicie spalany  
   i nie dostaje się do środowiska naturalnego
 
• S.A.F.E system zabezpieczający silnik przed     
   uszkodzeniem i umożliwiający ograniczoną pracę  
   nawet w przypadku braku oleju przez okres do kilku  
   godzin 
 
• I-COMMAND system cyfrowych zegarów wielofunkcyjnych  
   dostarcza precyzyjnych danych, dzięki którym kontrolujesz  
   spalanie i wiesz jak daleko możesz popłynąć 

• ICON manetka elektroniczna synchronizująca pracę  
   nawet 5-ciu silników na dwóch niezależnych  
   stanowiskach sterowych

NIŻSZA MASA *  

niższe zużycie paliwa, mniejsze obciążenie łodzi, która szybciej wchodzi w ślizg

LEPSZA DYNAMIKA  
 
• Większy moment obrotowy – lepsza dynamika (przyspieszenia),  
   lepsza widoczność w trakcie ruszania (znacznie mniejsze unoszenie  
   dziobu niż dla silników czterosuwowych o tej samej mocy) 
 
• Większa sprawność manewrowania na biegu wstecznym
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PORÓWNANIE WAGI SILNIKÓW1

1  waga samego silnika według danych z 2012 roku umieszczonych w katalogach  
  producentów w czasie drukowania katalogu Evinrude.
2     Yamaha jest zastrzeżonym znakiem towarowym Yamaha Motor Corporation, USA.
       Mercury jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brunswick Corporation.

KG

150 KM 200 KM 225 KM 250 KM

  Yamaha – 4-suw2 

115 KM

  Mercury – 4-suw2   Evinrude E-TEC

300 KM

*      dla większości modeli

**    lub gwarancja wydłużona 5 lat

***  silniki 25 i 35KM

STARE TECHNOLOGIE ALBO E-TEC  
DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE!



EVINRUDE E-TEC TO IDEALNY WYBÓR  
Niezależnie od tego czy kupujesz nową łódź czy chcesz wymienić silnik, wśród 

modeli Evinrude o mocy od 25 do 300 KM, znajdziesz na pewno coś dla siebie.

NAJNIŻSZE KOSZTY EKPLOATACJI, BEZ KONIECZNOŚCI DOCIERANIA BARDZIEJ EKOLOGICZNE  
 
• Niższa emisja spalin – spełniają restrykcyjne międzynarodowe  
   standardy EPA2013***, EPA2010, CARB 3 STAR oraz standardy  
   Unii Europejskiej 
 
• Wybrane modele dopuszczone są do użytku na takich  
   restrykcyjnie chronionych akwenach jak Jezioro Bodeoskie  
   czy Jezioro Tahoe  
 
• Cichsza praca przy średnich i wysokich obrotach 
 
• Zużywają nawet do 35% mniej paliwa niż silniki dwusuwowe 
   starszej generacji, a olej nie dostaje się do środowiska naturalnego

  

ZALETY SILNIKÓW EVINRUDE E-TEC3

NA PRZYKŁADZIE SILNIKA 250 KM  

3 źródło: dane pochodzą z katalogów producentów z 2012 r.

 Evinrude
E-Tec

typowy silnik 
4-suwowy 

NIE WYMAGA PRZEGLĄDÓW I WIZYT W SERWISIE PRZEZ 3 LATA LUB 300H PRACY**

NIE WYMAGA DOCIERANIA (ŚCIANKI CYLINDRÓW Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ)

NIE WYMAGA REGULACJI ZAWORÓW

BRAK FILTRA OLEJU, NIE WYMAGA WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO

FUNKCJA SAMODZIELNEGO ZAKONSERWOWANIA SILNIKA NA OKRES ZIMOWANIA

SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ SYSTEM CHŁODZENIA

BRAK PASKÓW, ŁAŃCUCHÓW, ZAWORÓW
(MNIEJSZA WAGA  SILNIKA, PROSTSZA BUDOWA I MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ)
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SILNIKI E-TEC G2 SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE 
GLOBALNE NORMY EMISJI SPALIN



NIE ZGADZAJ SIĘ NA KOMPROMIS
SILNIKI E-TEC ŁĄCZĄ W SOBIE NAJLEPSZE CECHY 
KLASYCZNYCH 2-SUWÓW I NOWOCZESNYCH 4-SUWÓW.

Klasyczny silnik 2-suwowy doceniany jest za wyśmienite osiągi. Jest pewny, lekki i dynamiczny.  
Uproszczona konstrukcja sprawia, że jest niezawodny, bezproblemowy w użytkowaniu i łatwy  
w naprawie.  Jednakże świat motoryzacji został zdominowany przez silniki 4-suwowe uznane  
bardziej przyjazne środowisku, czystsze, cichsze i zużywające mniej paliwa. Są to doskonałe  
cechy, które niestety osiągnięto kosztem skomplikowanej budowy, większej awaryjności  
i mniejszej elastyczności.

My w Evinrude nie uznajemy kompromisów jeśli chodzi o Twój czas spędzany na wodzie – czyli coś 
co kochasz.  Właśnie dlatego rozwijamy technologię E-TEC w naszych  silnikach dwusuwowych 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Łączy ona wszystkie zalety silników dwusuwowych 
oraz silników czterosuwowych w innowacyjny sposób, czyniąc silniki Evinrude lepszymi  
         od tradycyjnych silników dwusuwowych i silników czterosuwowych. Otrzymujemy silnik,       
             który nie jest tylko połączeniem technologii – jest rewolucją technologiczną.

NIE SŁUCHAJ GŁOSÓW ZWĄTPIENIA, NIE UFAJ NIEDOWIARKOM. 

PRZYJDŹ DO NAS I PRZEKONAJ SIĘ SAM!

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU. Czyste spalanie 
bez dymu. Najniższa emisja spalin pośród wszystkich 
konkurencyjnych silników na rynku. Technologia E-TEC 
została nagrodzona prestiżową nagrodą agencji ochrony 
środowiska EPA.

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA. Zużycie paliwa jest 
na poziomie silników 4-suwowych, a w wielu 
przypadkach niższe.

EFEKTYWNE SPALANIE. Zwłaszcza  
w silnikach z wtryskiem.

NIEZAWODNOŚĆ. Technologia wtrysku 
bezpośredniego sprawdzona w 
milionach samochodów.

CICHA PRACA. Przy średnich  
i wysokich obrotach.

MOC. Duży moment napędowy i najlepsze przyspieszenie,  
a dodatkowo najlepszy stosunek mocy do masy wśród silników 

przyczepnych.

ŁATOWŚĆ OBSŁUGI. Nie wymieniasz oleju nigdy.  
Nie musisz tworzyć mieszanki benzyny i oleju. Nie ma 

potrzeby docierania silnika.

TAŃSZY SERWIS. Nie musisz odwiedzać serwisu przez 
pierwsze 300 godzin użytkowania lub przez pierwsze 

trzy lata.  Oszczędzasz czas i pieniądze.

MAŁA MASA, DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ. 
Mniejsze obciążenie rufy poprawia 

widoczność i ułatwia manewrowanie.

UPROSZCZONA KONSTRUKCJA. Cykl 
pracy przypada na każdy obrót wału 

korbowego. Ograniczona liczba 
elementów ruchomych. Brak 

rozrządu.



RUMPEL DO SILNIKÓW O MOCY 40–115 KM

RUMPEL DO SILNIKÓW O MOCY 25–30 KM

wygodnie
usytuowany
starter

Łatwo dostępna 
dźwignia zmiany 
biegów w rumplu

ergonomiczna, 
żeberkowana, 
wydłużona 
rączka rumplawygodny starter 

silnika

trzypoziomowa regulacja 
wysokości rumpla gwarantuje 
wygodne i bezpieczne  
usadowienie na łodzi

Wygodna 
długa 
manetka 
zakończona 
przyciskiem 
regulacji 
trymu

obroty silnika  
regulowane  
elektrycznym  
przyciskiem

blokada 
na kluczyk

łatwa regulacja  
pionowa i pozioma  
rumpla

wygodna regulacja
trymu kciukiem
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Yamaha

Mercury

Wbudowany trójstopniowy układ 
wspomagania eliminujący konieczność 

użycia siłownika hydraulicznego,  
co obniża koszty instalacyjne 

Wydajny układ chłodzenia z dodatkowym 
poborem na krawędzi natarcia

Innowacyjne rozwiązanie polegające 
na poprowadzeniu wszystkich kabli 

wychodzących od silnika w jednym kablu. 

Regulowany ogranicznik trymu Specjalne kable wysokiego napięcia nie 
powodujące zakłóceń elektroniki

Zawór zwiększający osiągi silnika
w dolnym i górnym zakresie obrotów

Jeden cykl pracy przypadający na każdy 
obrót wału korbowego

Mozliwość podwójnej instalacji silników  
ze śrubami przeciwbieżnymi

Wlot powietrza zaprojektowany dla 
maksymalnego wyciszenia silnika

Niski profil i zwarta budowa Większe i bardziej wytrzymałe przekładnie Komputer optymalizujący osiągi (H.O.)

Masywne jarzmo przystosowane do pracy 
pod dużym obciążeniem (H.O.)

Tryb spalania warstwowego na niskich 
obrotach

Wytrzymałe tłoki ze stopu stosowanego 
przez NASA

Możliwość regulacji 
rumpla 20° na lewą 
lub prawą burtę

WSZYSTKO PRZEMYŚLANE  
OD POCZĄTKU DO KOŃCA!



E-TEC G2 300 HP-200 H.O.



PIĘCIOLETNIA GWARANCJA 
ANTYKOROZYJNA

BEZTROSKIE UŻYTKOWANIE
We wszystkich silnikach E-TEC nie występuje okres dotarcia oraz nie ma konieczności wymiany oleju.

Silniki Evinrude E-TEC G2 posiadają pięcioletnią 
gwarancję antykoroyzjną i skonstruowane 
są tak, aby zapewnić jak najdłuższą niezawodność. 
Ich powłoka antykorozyjna jest przystosowana  
do pracy w najcięższych warunkach.

WYBIERZ NIEZRÓWNANĄ WARTOŚĆ
Silniki zaburtowe E-TEC zostały  zaprojektowane tak, aby oferować najwyższą jakość. Dzięki temu mniej czasu 
spędzasz w warsztacie, a więcej na wodzie. Oznacza to niższe koszty eksploatacji i mniej kłopotów. Z nowym 
silnikiem Evinrude E-TEC G2 zyskujesz będąc na wodzie. 

DO 5 LAT ALBO 500 GODZIN 
BEZ KONIECZNOŚCI  
DOKONYWANIA PRZEGLĄDU 
SERWISOWEGO

Łatwość eksploatacji nowego  
Evinrude E-TEC G2 jest 
bezkonkurencyjna na rynku silników 
zaburtowych. Przed sezonem 
zalecane jest jedynie sprawdzenie 
stanu silnika.

Z Evinrude G2 E-TEC, wydasz o wiele mniej na stacji 
benzynowej, bo spalisz o 15% mniej paliwa niż  
w wiodących silnikach czterosuwowych. Oznacza 
to, więcej pieniędzy w kieszeni i więcej czasu  
na wodzie.

NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE 
SILNIKI W  SWOJEJ KLASIE
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WYBIERZ  
NOWOCZESNY,
PRZEŁOMOWY 
WYGLĄD

PIERWSZY SILNIK  
ZABURTOWY, KTÓRY 
MOŻNA ZAPROJEKTOWAĆ 
TAK, ABY IDEALNIE  
PASOWAŁ DO ŁODZI. 
Wraz z nowym silnikiem Evinrude E-TEC G2 
skończyła się era monotonnych silników  
zaburtowych. 

Skoro Evinrude E-TEC G2 jest zupełnie inny  
w środku, to dlaczego ma wyglądać tak samo na 
zewnątrz, jak inne silniki zaburtowe?

PIERWSZA NA RYNKU 
UPORZĄDKOWANA INSTALACJA

Dzięki specjalnemu systemowi wszystkie kable silnikowe 
poprowadzone są w jednym przewodzie. Zmniejsza  
to w znacznym stopniu ryzyko przetarcia poszczególnych kabli.

W PEŁNI ZINTEGROWANY 
SYSTEM CYFROWEGO 
STEROWANIA
Wszystko zostało tak 
zaprojektowane, aby monitoring 
pracy silnika był jeszcze bardziej 
czytelny.

SETKI KOMBINACJI 
KOLORYSTYCZNYCH 
DO WYBORU!
Pierwszy na świecie silnik zaburtowy  
z wymiennymi kolorowymi panelami.  
Aby stworzyć silnik idealnie dopasowany  
do łodzi do wyboru mamy: 5 bocznych 
paneli, 5 górnych i przednich paneli oraz  
14 akcentów kolorystycznych.

KROK 2        WYBIERZ 1 Z 5 BOCZNYCH PANELI

KROK 1         WYBIERZ MOC SILNIKA

KROK 4       WYBIERZ 1 Z 14 AKCENTÓW KOLORYSTYCZNYCH.

KROK 3       WYBIERZ 1 Z 5 GÓRNYCH I PRZEDNICH PANELI

STWÓRZ WŁASNY EVINRUDE E-TEC G2!
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Dynamiczne wspomaganie kierownicy oraz całkowicie 
nowy system i-TRIM daje możliwość lepszej kontroli. 
Elegancki hydrodynamiczny mechanizm SLX zmniejsza 
wysiłek związany z kierowaniem łodzią bez utraty 
prędkości.

E-TEC – BEZPOŚREDNI 
WTRYSK PALIWA

WYBIERZ
BEZKONKURENCYJNE 
OSIĄGI

STWORZONY BY  
ZDYSTANSOWAĆ POZOSTAŁE 
SILNIKI ZABURTOWE
Stworzyliśmy nowy Evinrude E-TEC G2  
ponieważ oferowane silniki zaburtowe nie spełniały  
oczekiwań klientów w zakresie mocy i momentu 
obrotowego. Silnik ten charakteryzuje się przede 
wszystkim lepszym przyśpieszeniem, większą siłą 
holowania oraz zmniejszoną emisją spalin.

Naturalną przewagą bezpośredniego wtrysku paliwa  
w silnikach dwusuwowych jest bardzo szybko osiągany 
maksymalny moment obrotowy, ponieważ każdy suw 
dostarcza moc silnikowi.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA 
W ZAKRESIE PROWADZENIA

KROK 2        WYBIERZ 1 Z 5 BOCZNYCH PANELI

KROK 1         WYBIERZ MOC SILNIKA

STWÓRZ WŁASNY EVINRUDE E-TEC G2!

WYBIERZ 
NAJCZYSTSZĄ 
TECHNOLOGIĘ
NAJCZYSTSZY SILNIK  
ZABURTOWY NA ŚWIECIE.  
Evinrude E-TEC G2 można znaleźć 
na najróżniejszych wodach świata, 
gdzie są różne, czasem bardzo  
rygorystyczne regulacje w zakresie emisji  
spalin. Zaprojektowaliśmy Evinrude E-TEC G2  
z myślą o przyszłości.

NAJMNIEJSZE W KLASIE 
ZUŻYCIE PALIWA

W porównaniu z silnikami czterosuwowymi nowy Evinrude 
E-TEC G2 ma mniejsze zużycie paliwa, aż o 15%.

NAJNIŻSZA EMISJA 
SPALIN

Nowy proces spalania PurePower produkuje najniższą 
emisję spalin wśród dostępnych silników zaburtowych.

SPEŁNIA 
WSZYSTKIE 
NORMY EMISJI 
SPALIN!
Bez względu na to, gdzie 
będziesz Evinrude E-TEC 
G2 jest wszędzie mile 
widziany.

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE MOMENT OBROTOWY

Nasz nowy proces spalania PurePower przyczynia się do zwiększenia  
o 20% momentu obrotowego, większej mocy holowania, bardziej stabilnej pracy silnika 
oraz mniejszego o 15% zużycia paliwa.



DANE 
TECHNICZNE 
SILNIKÓW 
EVINRUDE

HIGH OUTPUT (H.O.)

MOC NA WALE  
ŚRUBY KM (KW)

150 H.O. 
tuning fabryczny

135 H.O. 
tuning fabryczny

115 H.O. 
tuning fabryczny

90 H.O. 
tuning fabryczny

15 H.O.4  
tuning fabryczny

TYP SILNIKA
V6 90° E-TEC 
z wtryskiem 

bezpośrednim

V6 90° E-TEC 
z wtryskiem 

bezpośrednim

V4 60° E-TEC 
z wtryskiem 

bezpośrednim

V4 60° E-TEC z wtryskiem 
bezpośrednim

rzędowy 2-cylindrowy 
E-TEC z wtryskiem 

bezpośrednim

ŚREDNICA CYLINDRA X SKOK 
TŁOKA [MM]

 91 x 66 91 x 66 91 x 66 91 x 66 76 x 64

POJEMNOŚĆ  
SKOKOWA [CM3]

2589 2592 1726 1726 577

PRZEŁOŻENIE  
(DŁUGOŚĆ KOLUMNY)1 1.86:1 High Speed 1.86:1 (20”)

1.85:1 (25”)
2.00:1 (20”)
2.25:1 (25”)

2.00:1 (20”)
2.25:1 (25”) 2.15:1

MAKSYMALNE OTWARCIE PRZEPUSTNICY 
- ZAKRES ROBOCZY [OBR./MIN.] 4850-5850 5300-6000 5500-6000 5500-6000 5000-5500

MASA [KG]2  190 190 177 177 80

ROZRUCH1 Elektryczny Elektryczny Electric Electric Electryczny i linka3

MANETKA / STEROWANIE
Mechaniczna /

cyfrowa ICON EST 
(opcja)

Mech. / cyfrowa ICON 
EST (opcja) Mech. lub 

cyfrowa ICON EST
Mechaniczna Mechaniczna Mechaniczna

ZASILANIE PALIWEM

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowego 

na niskich obrotach

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowego 

na niskich obrotach

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowego 

na niskich obrotach

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowego 

na niskich obrotach

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowe-

go na niskich obrotach

ALTERNATOR
Łącznie 133 A / 

w tym prąd ładowania 
netto 50 A5

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

STEROWANIE1 Zdalne Zdalne Zdalne
Zdalne

(Rumpel wielofunkcyjny 
w opcji)

Zdalne lub rumpel 
standardowy 

METODA TRYMOWANIA1
Wspomaganie try-

mowania, odchylania 
FasTrak™

Wspomaganie try-
mowania, odchylania 

FasTrak™

Wspomaganie 
trymowania, odchylania 

FasTrak™ (25”), wspo-
maganie Trac-1 (20”

Wspomaganie try-
mowania, odchylania Fas-
Trak™ (25”), wspomaganie 

Trac-1 (20”)

Wspomaganie 
odchylania

DŁUGOŚĆ KOLUMNY  
MM (IN) KOLOR (HP)1

508 (20”) grafitowy, 
biały

508 (20”) grafitowy 
lub biały 

635 (25”) grafitowy  
lub biały

508 (20”) grafitowy  
lub biały

635 (25”) biały

508 (20”) grafitowy  
lub biały

635 (25”) biały

508 (20”) grafitowy  
lub biały 

635 (25”) biały

GWARANCJA 5-cio letnia wydłużona gwarancja ograniczona producenta (9)

NORMY EMISJI SPALIN EPA 2013 / CARB 3 
STAR /  EU 2006

EPA 2013 / CARB 3 
STAR /  EU 2006 EU 2006 EU 2006 EPA 2013 / CARB 3 

STAR /  EU 2006

1. W zależności od modelu silnika
2. Podano wagę najlżejszego modelu z danej grupy o określonej mocy, wliczając wagę wszystkich płynów.

3. W modelach uruchamianych linką zestaw do ładowania baterii w opcji.
4. Modele wyposażone w śrubę i zbiornik paliwa. 

5. Alternator zmiennonapięciowy, sterowany komputerowo. Prąd 133 A obliczony przy 13,5V. Prąd ładowania akumulatora netto wynosci 50 A.
6. Alternator zmiennonapięciowy, sterowany komputerowo. Prąd 81 A obliczony przy 13,5V. Prąd ładowania akumulatora netto wynosci 25 A.

HIGH OUTPUT (H.O.)

250 H.O.  225 H.O. 200 H.O.

V674° E-TEC z wtryskiem bezpośrednim

98 x 76 

3441 

1.85:1

5400-6000

244

Elektryczny

Elektroniczna/Hydraulicznie zintegrowana

Bezpośredni wtrysk paliwa E-TEC  
z trybem spalania warstwowego na niskich obrotach

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania netto 50 A5

Zdalne

Wspomaganie trymowania,  
odchylania Trim & Tilt

508 (20”)  
635 (25”)

indywidualny

5-cio letnia wydłużona gwarancja ograniczona producenta (9)

EPA 2013 / CARB 2 STAR /  EU 2006

V6

300 250 225

V674° E-TEC z wtryskiem bezpośrednim

98 x 76

3441  

1.85:1

5400-6000

253

Elektryczny

Elektroniczna/Hydraulicznie zintegrowana

Bezpośredni wtrysk paliwa E-TEC  
z trybem spalania warstwowego na niskich obrotach

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania netto 50 A5

Zdalne

Wspomaganie trymowania,  
odchylania Trim & Tilt

508 (20”)  
635 (25”)
762 (30”)

indywidualny

5-cio letnia wydłużona gwarancja ograniczona producenta 
(9)

EPA 2013 / CARB 2 STAR /  EU 2006

G2
SERIA



V4

130 (97),115 (86)

V4 60° E-TEC z wtryskiem 
bezpośrednim

91 x 66

1726

2.00:1 
2.25:1

5500-6000

 177

Elektryczny

Mechaniczna

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 

spalania warstwowego na 
niskich obrotach

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

Zdalne
(Rumpel wielofunkcyjny 

w opcji)

Wspomaganie try-
mowania, odchylania 

FasTrak™

508 (20”) grafitowy lub biały 
635 (25”) biały

635 (25”) grafitowy (115)

EPA 2013 / CARB 3 STAR /  EU 
2006 (115) EU 2006 (130)

MAŁA I  ŚREDNIA MOC

90 (75), 75 (56) 60 (45), 50 (37), 40 (30) 30 (22) ,25 (19)

rzędowy 3-cylindrowy 
E-TEC z wtryskiem 

bezpośrednim

rzędowy 2-cylindrowy 
E-TEC z wtryskiem 

bezpośrednim

rzędowy 2-cylindrowy 
E-TEC z wtryskiem 

bezpośrednim

91 x 66 91 x 66 76 x 64

1295 863 577

2.00:1(20") 
2.25:1(25") 2.67:1 2.15:1

4500-5500 5500-6000 5500-6100

 145  109 (50, 40), 113 (60) 66

Elektryczny Elektryczny lub linka (40)
Elektryczny (50, 60) Electryczny lub linka8

Mechaniczna Mechaniczna Mechaniczna

Bezpośredni wtrysk paliwa 
E-TEC z trybem spalania 
warstwowego na niskich 

obrotach

Bezpośredni wtrysk paliwa 
E-TEC z trybem spalania 
warstwowego na niskich 

obrotach

Bezpośredni wtrysk paliwa 
E-TEC z trybem spalania 
warstwowego na niskich 

obrotach

Łącznie 81 A / w tym prąd 
ładowania netto 25 A 6

Łącznie 81 A / w tym prąd 
ładowania netto  

25 A6

Łącznie 56 A / w tym prąd 
ładowania netto 

15 A7

Zdalne 
(Rumpel wielofunkcyjny 

w opcji)

Zdalne lub rumpel 
standardowy (Rumpel 
wielofinkfyjny w opcji)

Zdalne lub rumpel 
standardowy (Rumpel 
wielofinkfyjny w opcji)

Wspomaganie trymowania, 
odchylania FasTrak™

Wspomaganie try-
mowania, odchylania lub 

odchylanie ręczne (40)

Wspomaganie trymowania, 
odchylania lub odchylanie 

ręczne

508 (20”) grafitowy lub biały 
635 (25”) biały (90)

508 (20”) grafitowy
lub biały

381 (15”)  grafitowy  
lub biały

508 (20”)  grafitowy  
lub biały

EPA 2013 / CARB 3 STAR /  
EU 2006

EPA 2013 / CARB 3 STAR 
/  EU 2006

EPA 2013 / CARB 3 STAR /  
EU 2006

V6

200 (149), 175 (131), 
150 (112)

V6 90° E-TEC z wtryskiem 
bezpośrednim

91 x 66

2589

1.86:1 (20") 
1.85:1 (25")

4850-5850

190

Elektryczny

Mech. / cyfrowa ICON EST 
(opcja) Mech. lub cyfrowa ICON 

EST (150 / 200)

Bezpośredni wtrysk paliwa 
E-TEC z trybem spalania 
warstwowego na niskich 

obrotach

Łącznie 133 A / 
w tym prąd ładowania 

netto 50 A5

Zdalne

Wspomaganie try-
mowania, odchylania 

FasTrak™

508 (20”) ngrafitowy lub 
biały 

635 (25”) biały 
635 (25”) grafitowy (150)

EPA 2013 / CARB 2 STAR 
/  EU 2006 (200) EPA 2013 
/ CARB 3 STAR /  EU 2006 

(150/175)

PORTABLE

15, 9.8, 6, 4, 3.5

9.8, 15:  2-cylindrowy,  
3.5,4,6: 1-cylindrowy

15: 61 x 60
9.8: 55 x 44
6.4: 59 x 45

3.5, 4: 55 x 36

15: 351
 9.8: 209
 6.4:123

 3.5,4: 85.5

2.15:1
2.08:1 (9.8)

4500-6000 (4)
5000-6000

52 (15), 37 (9.8), 
25 (6), 26 (4)  

18.4 (3,5)

Elektryczny lub linka

Mechaniczna

Gaźnik

Tylko w modelach z 
elektrycznym rozruchem:

12V, 60W, 5A
12V, 80W, 6A

12V, 145W, 12A

Zdalne lub rumpel 
standardowy

Wspomaganie odchy-
lania lub odchylanie 

ręczne

381 (15”) niebieski 
508 (20”) niebieski
635 (25”) niebieski

3 letnia

EU 2006

MULTI-FUEL

30 (22) ,55 (41)

rzędowy 2-cylindrowy 
E-TEC z wtryskiem 

bezpośrednim

91 x 66

863

2.67:1

5500-6000

113

Linka3

Mechaniczna

Bezpośredni wtrysk 
paliwa E-TEC z trybem 
spalania warstwowego 

na niskich obrotach

Łącznie 81 A / w tym 
prąd ładowania netto  

25 A6

Rumpel standardowy

Ręczne odchylanie  
z teleskopem gazowym

508 (20”)  
czarny matowy

Roczna

GWARANCJA: ROZSZERZONA GWARANCJA BRP (STANDORDOWE 3 LATA + 
2 LATA) - 5-cio letnia gwarancja udzielana jest na silniki Evinrude® pochodzące z 
europejskiej dystrybucji BRP dostarczone przez autoryzowanych dealerów silników 
zaburtowych Evinrude® rezydentom Unii Europejskiej i przeznaczone do użytku 
rekreacyjnego. Niniejsza Gwarancja Rozszerzona przedłuża podstawową 36-cio 
miesięczną Gwarancję na kolejne 24 miesiące (lub na 750 godzin pracy w zależności 
od tego co upłynie jako pierwsze) i ma ona zastosowanie w przypadku spełnienia 
następujących warunków: KWALIFIKUJĄCE SIĘ SILNIKI: muszą być kupione przez 
rezydenta UE i zarejestrowane tylko i wyłącznie do użytku rekreacyjnego  przez 
autoryzowanego dealera BRP lub producenta łodzi, z którym BRP współpracuje 
począwszy od dnia 27 września 2010 włącznie. Do kwalifikujących się silników 
zaliczają się wszystkie nowe i nieużywane silniki Evinrude wyprodukowane w 
2010 roku i później. Akcesoria, zegary i powiązane elementy instalacji  nie są 
objęte niniejszym Gwarancją Rozszerzoną. Silniki demo zarejestrowane przez 
autoryzowanych dealerów BRP w momencie wystawienia faktury przez BRP 
będą mogły być także objęte wydłużonym okresem gwarancyjnym po spełnieniu 
wszystkich innych wymaganych warunków. PRZEGLĄDY/SERWIS/KONSERWACJA: 
Odbiór techniczny silnika Evinrude® MUSI zostać wykonany i udokumentowany 
przez autoryzowanego dealera BRP zgodnie z procedurami BRP w momencie 
dostawy (zgodnie z zasadami gwarancji). Okresy przeglądów i rekomendowanych 
czynności konserwacyjnych silnika MUSZĄ być zgodne ze wszystkimi zaleceniami 
opisanymi w Podręczniku Użytkownika BRP. Dotyczy to wszystkich przeglądów i 
czynności konserwacyjnych przeprowadzonych przez autoryzowanego dealera 
BRP w czasie pierwszych 36 miesięcy jak również po tym okresie. Intensywne 
użytkowanie silnika lub/i użytkowanie silnika na słonych akwenach wymaga 
specjalnej konserwacji i częstszych przeglądów zgodnie z tym co zostało opisane 
w Podręczniku Użytkownika BRP.  Inspekcja niektórych części musi obowiązkowo 
zostać przeprowadzona przez autoryzowanego dealera BRP. TYLKO autoryzowany 
dealer może wykonać zalecane, rutynowe czynności i naprawy serwisowe 
oraz konserwacyjne. Wszystkie czynności (wliczając zimowanie i inspekcje 
przedsezonowe) muszą zostać odnotowane przez autoryzowanego dealera 
BRP w książce serwisowej.  BRP zachowuje prawo do wglądu w te zapisy w celu 
uznania gwarancji.  TYLKO oryginalne części BRP Evinrude, oleje i smary mogą 
być wykorzystane do serwisowania i napraw silników w czasie okresu objętego 
gwarancją. Oryginalne części BRP oznaczają części nowe lub  naprawione przez 
BRP. BRP zachowuje prawo do naprawy lub wymiany silnika na nowy wedle 
własnego uznania. Części serwisowe i akcesoria są objęte Standardową Gwarancją 
BRP i ich okres gwarancyjny nie podlega przedłużeniu na warunkach Rozszerzonej 
Gwarancji 5-cio letniej.  Nieprawidłowa konserwacja i /lub użycie innych niż 
oryginalne części lub akcesoriów, automatycznie powoduje, że Rozszerzona 
Gwarancja nie będzie miała zastosowania. Sytuacja taka może także wpłynąć na 
ograniczenie praw wynikające z warunków Standardowej Gwarancji 3-letniej. 
MODYFIKACJIE/ZMIANY: Silniki Evinrude i ich części, które zostały zmodyfikowane 
lub zmienione w stosunku do ich oryginalnej konfiguracji NIE BĘDĄ OBJĘTE 
niniejszą Gwarancją Rozszerzoną. 

7. Prąd 56 A obliczony przy 13,5V. Prąd ładowania akumulatora netto wynosi 15 A. 
8. Silnik uruchamiany elektrycznie ma także linkę.
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11UWAGA 1: NIEKTÓRE MODELE OPISANE W POWYŻSZEJ TABELI MOGĄ NIE BYĆ DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY W EUROPIE 
UWAGA 2: PRZEKŁADNIA DO PODWÓJNEJ INSTALACJI SILNIKÓW ZE ŚRUBAMI PRZECIWBIEŻNYMI Z FUNKCJĄ TRYMOWANIA I ODCHYLANIA DOSTĘPNA Z SILNIKAMI: 300-, 250-, 225-, 200-, 175-, 150-, 130 I 115-KM (Z WYŁĄCZENIEM MODELI H.O.) 
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JET

105, 60, 40

V6 60° E-TEC D.I. 
rzędowy 3-Cylinder E-TEC D.I. 
rzędowy 2-Cylinder E-TEC D.I.

91 x 66

2592 
1295 
863

n/a

4500-6000 
5000-6000

5300-6000 RPM 
5000-5500 RPM 
5500-6000 RPM

Elektryczny

Mechaniczna

Bezpośredni wtrysk paliwa 
E-TEC z trybem spalania 
warstwowego na niskich 

obrotach

Tylko w modelach z 
elektrycznym rozruchem:

12V, 60W, 5A
12V, 80W, 6A

12V, 145W, 12A

Zdalne lub rumpel standar-
dowy

Wspomaganie trymowania, 
odchylania FasTrak™

 
508 (20”)



Na całym świecie funkcjonariusze straży granicznej, policji oraz służby 
wojskowe doceniają wyjątkową moc, dynamikę, cichą pracę i niezawodność 
silników Evinrude, wykorzystywanych podczas morskiej lub śródlądowej służby  
patrolowej. W uzupełnieniu podstawowej gamy silników, BRP oferuje również 
specjalistyczne rozwiązania stworzone z myślą  
o profesjonalistach, w tym silniki przystosowane 
do pracy na wielu rodzajach paliwa, czy 
w wersji militarnej, umożliwiającej desant  
np. z łodzi podwodnej. Dodatkowo można je kłaść  
na lewym i prawym boku bez obawy wycieku oleju. 
Podczas wymagającej służby na wodzie, nasze 
specjalnie przygotowane silniki Evinrude gwarantują 
wyjątkowo wysokie parametry użytkowe.

Taurus Sea Power
ul. Dźwigowa 13b,  80-414 Gdańsk    |    taurus@taurus.gda.pl    |    www.taurus.gda.pl


