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Με μεγαλύτερη του ενός αιώνα εμπειρία και γνώση πίσω της, 

η θρυλική εταιρεία Evinrude® αποτελεί σημείο αναφοράς για 

τη βιομηχανία των εξωλέμβιων κινητήρων. Επενδύοντας σ’ αυτή 

την κληρονομιά, οι σημερινές υψηλής απόδοσης εξωλέμβιες 

Evinrude που κατασκευάζονται από την BRP διαθέτουν την πιο 

εξελιγμένη τεχνολογία στον κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Εάν ενδιαφέρεστε για την αγορά ενός καινούριου σκάφους 

ή για την αντικατάσταση κινητήρα του υπάρχοντος σκάφους 

σας, η νέα σειρά εξωλέμβιων Evinrude 2010 – με μοντέλα που 

καλύπτουν το φάσμα ιπποδύναμης από 25 έως 300 hp – 

σας προσφέρει την τέλεια επιλογή.

Αυτή τη χρονιά, έχουμε εξελίξει περαιτέρω την τεχνολογία 

E-TEC™ σε ορισμένα μοντέλα, με την χρήση υπερσύγχρονης 

ψηφιακής τεχνολογίας διαχείρισης του κινητίρα, Evinrude ICON™.

Ερασιτεχνική αλιεία, θαλάσσιο σκι με σανίδα, ή η απόλυτη 

απόλαυση της ταχύτητας στην ανοιχτή θάλασσα… οποιοδήποτε 

κι αν είναι το πάθος σας, οι εξωλέμβιοι κινητήρες Evinrude 

προσφέρουν την εξαιρετική ισχύ και απόδοση που ποθεί κάθε 

ιδιοκτήτης σκάφους. Χάρη στις περιορισμένες απαιτήσεις 

συντήρησης και τη μεγάλη οικονομία (απόδοση) καυσίμου που 

τους χαρακτηρίζει, οι κινητήρες μας είναι εξαιρετικά εύκολοι 

– και οικονομικοί – στη χρήση και λειτουργία τους. 

Evinrude – η έξυπνη λύση.

Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

EΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ 
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Αγαπάμε τη φύση όσο και εσείς. Η BRP είναι προσηλωμένη 

στο σεβασμό και την προστασία των υδάτινων περιοχών 

και του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, προς όφελος 

τόσο των σημερινών όσο και των επόμενων γενιών που θα 

τον κατοικήσουν. Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε 

τόσο σκληρά για τις επιδιώξεις μας που αφορούν την 

υιοθέτηση ενός ρόλου ευθύνης.

Οι ομάδες σχεδίασης της BRP έχουν ενσωματώσει αυτή 

την προσήλωση στη φροντίδα του περιβάλλοντος με την 

εξελιγμένη τεχνολογία E-TEC. Αναγνωρίσιμες από τον 

ήσυχο χαρακτηριστικό τους ήχο, οι εξωλέμβιες Evinrude 

ικανοποιούν - και σε πολλές περιπτώσεις, υπερκαλύπτουν - 

τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

περιλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (EPA) και της Επιτροπής Προστασίας 

Αερίων Πόρων της Καλιφόρνια (CARB).

Ο όμιλος BRP, μέσω της εταιρείας Evinrude, είναι ο πρώτος 

και μόνος κατασκευαστής εξωλέμβιων κινητήρων που έχει 

λάβει ποτέ την Ανώτατη Διάκριση για την Τεχνολογία 

Καθαρότερης Εκπομπής Ρύπων της EPA*. Η Evinrude είναι 

επίσης η πρώτη δίχρονη εξωλέμβια εδώ και 30 χρόνια που 

έχει εξουσιοδοτηθεί να λειτουργεί στη Λίμνη Constance** 

(Bodensee) της Κεντρικής Ευρώπης, που αποτελεί μία από 

τις πιο αυστηρά προστατευόμενες λίμνες του πλανήτη.

Evinrude – σε αρμονία με τη φύση

ΡΟΛΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

*In 2005    **Selected models

ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
          ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
          ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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Για τον παθιασμένο ιδιοκτήτη σκάφους, τίποτε δεν 

θεωρείται περισσότερο απολαυστικό από την έκρηξη 

αδρεναλίνης που συμβαίνει κατά την κίνηση με ταχύτητα 

πάνω στο νερό, στη διάρκεια μιας ιδανικής ημέρας με τη 

συντροφιά των φίλων και της οικογένειας. 

Η περιορισμένου βάρους σχεδίαση των υψηλής-απόδοσης 

εξωλέμβιων Evinrude συμβάλει στην καλύτερη επιτάχυνση, 

ταχύτητα και ευκολία χειρισμού. Και, αντίθετα με ότι ισχύει 

για τις περισσότερες εξωλέμβιες, οι εξωλέμβιες Evinrude 

δεν απαιτούν καθόλου στρώσιμο του κινητήρα. Μπορείτε να 

ανοίξετε τέρμα το γκάζι από την πρώτη μέρα της κάθε σεζόν.

Επίσης, οι κινητήρες μας είναι εξαιρετικά εύκολοι στην 

κατοχή τους, ένα γεγονός που τους καθιστά αγαπημένους 

για το αγοραστικό κοινό που δεν έχει χρόνο να ασχολείται 

με βλάβες. Για παράδειγμα, το σύστημα E-START™ που 

αποτελεί αποκλειστικότητα της BRP εξασφαλίζει βελούδινη 

εκκίνηση την πρώτη φορά και κάθε φορά, ενώ η τεχνολογία 

E-TEC που επίσης αποτελεί αποκλειστικότητα της εταιρείας 

μας εξαλείφει τη βαρετή ανάμειξη καυσίμου – λιπαντικού. 

Με τις εξωλέμβιες Evinrude δεν απαιτείται καμία 

προγραμματισμένη συντήρηση από την αντιπροσωπεία για 

τα τρία πρώτα έτη ή για 300 ώρες* λειτουργίας – και στη 

συνέχεια για τρία ακόμα έτη. 

Evinrude – για περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο νερό

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ 

* Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου μιας BRP Evinrude

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ
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ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

Η εξαιρετική ισχύς και αντοχή των εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude 

προσφέρει στους αλιείς τη δυνατότητα να περιπλανώνται οπουδήποτε 

επιθυμούν ή να κατευθύνονται εκεί που θα τους οδηγήσει μια καλή 

ψαριά. Σε κλειστές ή ανοιχτές θάλασσες, σε λίμνες ή ποτάμια, σε 

φρέσκο ή αλμυρό νερό, δεν υπάρχει καμία διαφορά. 

Χάρη στη μοναδική σχέση ισχύος προς βάρος, την άμεση απόκριση 

στη μανέτα και την εξαιρετική τελική ταχύτητα, οι εξωλέμβιες Evinrude 

σας οδηγούν στους ψαρότοπους που επιθυμείτε γρηγορότερα. 

Οι εξωλέμβιες Evinrude ανταποκρίνονται με τρόπο ιδανικό στις 

απαιτήσεις της ερασιτεχνικής αλιείας. Η νεωτεριστική πλην 

όμως απλή σχεδίαση που τις χαρακτηρίζει συνεπάγεται λιγότερα 

εξαρτήματα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Λιγότερα προβλήματα. 

Λιγότερες επισκευές. Περισσότερος χρόνος στο νερό! 

Εσείς μπορείτε να απομακρύνεστε ακόμα περισσότερο από 

την ακτή, όντας βέβαιοι ότι η εξωλέμβια Evinrude θα σας φέρει 

πίσω με ασφάλεια. Στην απίθανη περίπτωση μιας  ενδεχόμενης 

υπερθέρμανσης ή άλλης ανωμαλίας, το σύστημα S.A.F.E. 

(Speed Adjusting Failsafe Electronics) που αποτελεί ευρεσιτεχνία 

της εταιρείας, θέτει αυτόματα τον κινητήρα σε κατάσταση 

προστατευτικής λειτουργίας. Αυτή αποτρέπει την πρόκληση μόνιμης 

βλάβης και σας προσφέρει μέχρι και πέντε επιπλέον ώρες λειτουργίας 

προκειμένου να φθάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια. 

Οι κινητήρες Evinrude δεν απαιτούν στρώσιμο, ενώ διαθέτουν και 

μια λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης η οποία διευκολύνει την 

προετοιμασία του κινητήρα για τη χειμερινή ακινητοποίηση χωρίς 

να απαιτείται η μεταφορά του στην αντιπροσωπεία. 

Έτσι, εσείς έχετε τη δυνατότητα να επιμηκύνετε την αλιευτική 

περίοδο κατά βούληση. 

Evinrude – σας οδηγεί στην απόλαυση ταχύτερα!

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ
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ΜΕ ΤΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 

Οι εξωλέμβιοι κινητήρες Evinrude παρέχουν εξαιρετική 

ισχύ, απόδοση και χρηστικότητα ικανοποιώντας τις ανάγκες 

των πλέον απαιτητικών χειριστών τους. Με μια επιλογή από 

110 μοντέλα που καλύπτει όλο το φάσμα μέχρι τους 300 

ίππους, είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένας συνδυασμός κινητήρα 

Evinrude που σας δίνει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσετε 

την απόδοση του σκάφους σας. 

Οι εξωλέμβιες Evinrude προσφέρουν την υψηλότερη ισχύ 

στην κατηγορία τους σε όλο το φάσμα ιπποδύναμης, όσοι 

κι αν είναι οι ίπποι που χρειάζεστε για μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Πέρα από τις υψηλότερες τελικές ταχύτητες που 

προσφέρουν, οι κινητήρες μας παράγουν περισσότερη ισχύ 

και ροπή στις χαμηλές ταχύτητες, επιτρέποντας σ’ εσάς 

να πλανάρετε το σκάφος σας με μεγάλο φορτίο ή να έλκετε 

σκιέρ με μεγάλη ευκολία. Η αυξημένη ροπή παρέχει επίσης 

άμεση και ομαλή απόκριση στη μανέτα (γκάζι) σε ολόκληρο 

το φάσμα στροφών (RPM) του κινητήρα, διευκολύνοντας 

σας να διατηρείτε με ακρίβεια την επιθυμητή ταχύτητα του 

σκάφους σας. 

Η μοναδική περιορισμένου βάρους σχεδίαση των 

κινητήρων συμβάλει με τη σειρά της στην εξαιρετική 

απόδοση που χαρακτηρίζει όλες τις εξωλέμβιες Evinrude. 

Επίσης συντελεί στη σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου  

που αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα στις μέρες 

μας με τις υψηλές τιμές καυσίμων. 

Evinrude – περισσότερη ισχύ στο νερό! 

ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
          EvinrudE ICON
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Ο ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ EVINRUDE ICON

        ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

        ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ POWERSYNC 

        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ F-N-R 

        CRUISE CONTROL RPM 

Evinrude ICON. Ένα εντελώς νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης

που θέτει τον πλήρη έλεγχο του σκάφους στα χέρια σας, και αποτελεί 

την πιο πρόσφατη καινοτομία στις θαλάσσιες αποδράσεις σας. 
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΥΟ ΜΟΧΛΩΝ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΥ

* Ο αριθμός ενδέχεται να ποικίλει σε ορισμένες περιοχές

Το ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(ICON) διαθέτει μια προηγμένη και υψηλής ταχύτητας μονάδα 

ελέγχου δικτύου η οποία παρέχει μέσω ηλεκτρονικού 

κυκλώματος αλλαγές σχέσεων (F-N-R) ακριβή έλεγχο γκαζιού 

και αυτόματο συγχρονισμό κινητήρων – πέρα από τη μεγάλη 

οικονομία καυσίμου – σε ένα αξιόπιστο και ευρηματικό πακέτο.

Το σύστημα περιλαμβάνει ενδεικτικά για τις σχέσεις 

λειτουργίας του κινητήρα (F-N-R), έλεγχο στροφών 

ρελαντί, συγχρονισμένο τριμ κινητήρων, ρύθμιση στροφών 

λειτουργίας RPM Tune™ και μια μοναδική λειτουργία ελέγχου 

PowerSync™ για εφαρμογές πολλαπλών κινητήρων. 

Η λειτουργία RPM Tune, που αποτελεί ευρεσιτεχνία της BRP, 

προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου ταχύτητας (cruise control), 

από τη λειτουργία στο ρελαντί μέχρι το πλήρες άνοιγμα του 

γκαζιού. Για τις εφαρμογές πολλαπλών κινητήρων, 

η λειτουργία PowerSync προσφέρει αυτόματο συγχρονισμό 

των στροφών λειτουργίας (RPM) και παρέχει τη δυνατότητα 

στον χειριστή να συντονίζει τις λειτουργίες ρεβέρσας και 

γκαζιού με το ένα χέρι και το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. 

Το σύστημα Evinrude ICON μπορεί να διαχειρίζεται έως 

πέντε εξωλέμβιες Evinrude E-TEC V6, περιλαμβανομένων 

των εφαρμογών dual-station και flying-bridge.

Ξεκινώντας από τα μοντέλα του έτους 2010, τα συστήματα 

Evinrude ICON εγκαθίστανται από το εργοστάσιο τόσο στα 

τέσσερα μοντέλα Evinrude 250-hp όσο και 

στα τέσσερα μοντέλα Evinrude 300-hp*. 

Είναι επίσης διαθέσιμα κιτ προσθήκης 

του συστήματος Evinrude ICON στα 

μοντέλα Evinrude E-TEC των ετών 2008, 

2009 και 2010 για ιπποδυνάμεις από 

150-hp έως 300-hp.

Evinrude ICON – Βελτιώνουμε

τις εμπειρίες σας στο νερό. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
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Το ολοκληρωμένο σύστημα απόδοσης Evinrude I-Command™ 

αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά της τεχνολογίας οργάνων 

πολλαπλών λειτουργιών.

Το σύστημα I-Command επιτρέπει στα διάφορα ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα του κινητήρα σας να επικοινωνούν μεταξύ τους 

μέσω ενός ηλεκτρικού δικτύου, παρέχοντας τα δεδομένα 

ακριβείας που απαιτείτε προκειμένου να πετύχετε εξαιρετική 

διαχείριση καυσίμου και βέλτιστες επιδόσεις. 

Τα ελκυστικά και ευανάγνωστα Ψηφιακά/Αναλογικά όργανα 

εμφανίζουν την ακριβή ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται 

κάθε στιγμή, ενώ οι στιγμιαίες ενδείξεις κατανάλωσης 

(Knots ανά λίτρο) και υπολειπόμενου -στη δεξαμενή- καυσίμου 

σας επιτρέπουν να γνωρίζετε με ακρίβεια την απόσταση που 

μπορείτε να διανύσετε με μια εξωλέμβια Evinrude. 

Το σύστημα I-Command χρησιμοποιεί την υπερσύγχρονη 

τεχνολογία CAN Bus NMEA 2000®*.

                                                          Evinrude I-Command –

                                                          έξυπνο και βολικό.

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΟΘΟΝΗ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΘΕΣΗ ΤΡΙΜ

EvinrudE I-COmmaNd’s 
                ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΘΟΝΗ 2 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΟΘΟΝΗ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΟΘΟΝΗ 2 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

* NMEA 2000 is a registered trademark of the National Marine Electronics Association

ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



(Ρύθμιση Ταχύτητας Συρτής)
Εύκολα προσβάσιμος, ρυθμιζόμενος 
διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας συρτής.

Τοποθετημένος μπροστά, 
εύκολα προσβάσιμος 
μοχλός ταχυτήτων.

touch troll

              ΚΙΤ ΛΑΓΟΥΔΕΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 25-30 HP*

Ο διακόπτης trim & tilt 
εντοπίζεται στο σημείο 
που βρίσκεται η φυσική 
θέση του αντίχειρα.

Γρήγορη και εύκολη 
εκκίνηση με ένα διακόπτη.

Πρόσθετη ασφάλεια με έναν 
ενσωματωμένο κλειδο-διακόπτη.

Εύκολες οριζόντιες
και κατακόρυφες 
ρυθμίσεις για βέλτιστο 
έλεγχο και άνεση.

          ΚΙΤ ΛΑΓΟΥΔΕΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 40-115 HP*

Απλή και σίγουρη εκκίνηση 
με ένα διακόπτη. 

Τρεις οριζόντιες θέσεις, 
εύκολα ρυθμιζόμενες για 
να σας παρέχουν την πιο 
άνετη γωνία αλλά και τη 
δυνατότητα να διατηρείτε 
το σώμα σας στο κέντρο 
του καθίσματος.

Εκτεταμένη μανέτα 
γκαζιού με διακόπτη 
τριμ στο άκρο της.

Μεγαλύτερες μανέτες από καουτσούκ 
για βελτιωμένη εργονομία και έλεγχο.

*Διατίθεται προαιρετικός εξοπλισμός καλωδιώσεων για όσους επιθυμούν την αγορά οργάνων ελέγχου 17

ΟΘΟΝΗ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΠΛΑΪΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΚΑθΗΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΕΠΙΚΑθΗΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΚΑθΗΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Η σειρά χειριστηρίων-μοχλών γκαζιού της BRP έχει σχεδιαστεί με 

γνώμονα την ακόμα μεγαλύτερη απόλαυσή σας στο νερό.

Τα χειριστήρια διαθέτουν εξαιρετική εργονομία και μοναδική ακρίβεια, 

προσφέροντας ομαλό και εύκολο έλεγχο σε κάθε ταχύτητα. 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΑΙ

                      ΡΕΒΕΡΣΑΣ EvinrudE

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΓΚΑΖΙ 



Η επιλογή της κατάλληλης προπέλας αποτελεί έναν           

σημαντικό παράγοντα για την εκμετάλλευση της μέγιστης 

απόδοσης του κινητήρα σας. Η κατάλληλη προπέλα θα

σας οδηγήσει εκεί που επιθυμείτε με τη βέλτιστη ταχύτητα, 

ισχύ και απόδοση. Η λανθασμένη επιλογή προπέλας αυξάνει 

την κατανάλωση καυσίμου, αναστέλλει την επίτευξη της 

κορυφαίας τελικής ταχύτητας, ενώ ενδέχεται ακόμα να   

προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα σας.

Η BRP διαθέτει προπέλες που έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί για να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές

και απαιτήσεις απόδοσης που χαρακτηρίζουν κάθε

εξωλέμβια Evinrude.

Οι προπέλες ισχύος συνδυάζονται με μια σειρά γνήσιων 

ανταλλακτικών και αξεσουάρ Evinrude, σχεδιασμένων να   

εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση στο νερό. 

Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά Evinrude

                         και μεγιστοποιήστε το χρόνο σας στο νερό. 

18

ΠΡΟΠΕΛΕΣ EvinrudE

R E N E G A D E ® B A S S  T B XR A K E R T M I I  T B X T M

ROGUE™ SSP HYDRUS™ ALUMINIUM

Η ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΕΛΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ
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C Y C L O N E T M T B X V I P E R T M T B XR E B E L T M T B X
Α Φ Α Λ Ο Σ  Π Ρ Ο Π Ε Λ Α Σ
T B X

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ
Ποια προπέλα είναι η κατάλληλη 
για το σκάφος σας; 

H H H H

H H H H H

H H H H H

H H H H H H

H H

H H H

Επιδόσεων 

Γενικής Χρήσης

Για Ψάρεμα

Runabout

Offshore

Cruiser
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EvinrudE ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ 

Υπάρχει πάντα κάποιο λιπαντικό Evinrude που ταιριάζει σε ένα 

συγκεκριμένο κινητήρα και μία συγκεκριμένη χρήση. Προϊόντα 

όπως είναι το premium συνθετικό λάδι Evinrude XD100™ 

έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση 

και μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα σας.

Ο αέρας, το νερό και οι ακραίες θερμοκρασίες, σε συνδυασμό

με την καθημερινή φθορά, επιδρούν αρνητικά σε κάθε εξωλέμβια. 

Τα γνήσια προϊόντα Evinrude, όπως τα βελτιωτικά καυσίμου, τα 

βελτιωτικά κινητήρα, τα προστατευτικά επικαθίσεων άνθρακα, 

τα λιπαντικά του ποδιού και τα προϊόντα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τον κινητήρα 

σας σε εξαιρετική κατάσταση λειτουργίας για μια ζωή.  
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EvinrudE ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
                          & ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΤ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DURA-TANKTM 

ΦΙΛΤΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΝΕΡΟΥ

Σχεδιασμένη για να προσφέρει ασφάλεια, άνεση και στυλ, η σειρά 

ειδών ρουχισμού Evinrude περιλαμβάνει πουκάμισα, τζάκετ και 

καπέλα, που είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά. 

Μπορείτε επίσης να ντύσετε το σκάφος σας με αξεσουάρ Evinru-

de, που περιλαμβάνουν από καλύμματα κινητήρα και κλειδαριές 

προπέλας έως κιτ φόρτισης μπαταρίας αξεσουάρ.

Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Evinrude

γιατί να συμβιβάζεστε με κάτι λιγότερο;
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Πολυάριθμες υπηρεσίες της ακτοφυλακής και του λιμενικού 

όπως και άλλες δυνάμεις ασφαλείας ανά τον κόσμο 

εμπιστεύονται την εξαιρετική ισχύ, απόδοση και αντοχή των 

εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude της BRP για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους.

Με σκοπό να διευρύνει την ήδη εκτεταμένη γκάμα των 

στιβαρών κινητήρων της, η BRP προσφέρει σε κυβερνητικούς 

και εμπορικούς πελάτες της ποικίλα ειδικών προϊόντων, στα 

οποία περιλαμβάνονται και δύο κινητήρες που διαθέτουν 

δυνατότητα λειτουργίας με πολλούς τύπους καυσίμου.

Όντας κατάλληλοι για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες, οι 

κινητήρες πολλαπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί για να 

παράγουν ελάχιστο θόρυβο διαθέτοντας μια χαμηλής 
ανακλαστικότητας εξωτερική μαύρη βαφή για την εκτέλεση 

μυστικών αποστολών. Οι ίδιοι είναι επίσης διαθέσιμοι με σύστημα 

πρόωσης με τουρμπίνα (jet) αντί της κλασικής προπέλας.

Οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της αποστολής σας, η 

φήμη των κινητήρων Evinrude με την εξαιρετική ποιότητα, 
αξιοπιστία και απόδοση καθιστά το ζήτημα της επιλογής 

εξωλέμβιου κινητήρα, μια εύκολη υπόθεση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ E-TEC ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις υπηρεσίες Ακτοφυλακής της Νορβηγίας (Follo politidistrikt) για τη συμμετοχή τους. 



23

Η τεχνολογία άμεσου ψεκασμού E-TEC που αποτελεί 
αποκλειστικότητα της BRP παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα 
ισχύος και απόδοσης που αποτελούν χαρακτηριστικά των 
δίχρονων εξωλέμβιων κινητήρων – και επιπλέον εξαιρετικά 
καθαρή και ήσυχη λειτουργία που χαρακτηρίζει κατά κανόνα 
τους τετράχρονους κινητήρες.

Οι κινητήρες Evinrude E-TEC αξιοποιούν μια πλήρως 
διαστρωματωμένη καύση για λειτουργία στις χαμηλές στροφές 
η οποία συνδυάζεται με ένα εξελιγμένο ομογενές σύστημα 
υψηλών ταχυτήτων που συμβάλλει στη μείωση των ρύπων 
και την εξαιρετική οικονομία καυσίμου σε όλο το φάσμα των 
στροφών λειτουργίας. Άλλα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας  
E-TEC περιλαμβάνουν τα υψηλής-απόδοσης μπουζί ιριδίου και 
ένα ταχείας επαγωγής σύστημα ανάφλεξης που συμβάλλουν 
στην ομαλότερη λειτουργία, τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
καυσίμου και την παρατεταμένη διάρκεια ζωής των μπουζί. 
Οι εξελιγμένοι ψεκαστήρες καυσίμου  ball-in-plunger (BIP) 
προσφέρουν υψηλότερη ισχύ σε συνδυασμό με μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και αναβαθμισμένη ποιότητα λειτουργίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ E-TEC E-CAL AUTO LUBE

Το πολλαπλών σημείων αυτόματο σύστημα λίπανσης E-CAL 
εξαλείφει πλήρως την ανάγκη ανάμειξης του καυσίμου με 
λάδι. Η ποσότητα λαδιού υπολογίζεται απευθείας στα κρίσιμα 
σημεία του κινητήρα ενώ η πλήρης καύση διασφαλίζει ότι 
χρησιμοποιείτε πάντα με ακρίβεια την ποσότητα που απαιτείται, 
όπως και ότι: δεν διαρρέει στο περιβάλλον η παραμικρή 
ποσότητα λαδιού. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή λαδιών! 

Εκτός από το αυτόματο σύστημα 
λίπανσης, οι κινητήρες Evin-
rude E-TEC διαθέτουν νέα 
χιτώνια κυλίνδρων σχήματος-T 
που βελτιώνουν τη γεωμετρία 
των κυλίνδρων για αυξημένη 
ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής του κινητήρα. 

Οι θιασώτες των χειμερινών σπορ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας E-TEC
– περιλαμβανομένης της ίδιας απίστευτης ροπής και της μοναδικής οικονομίας καυσίμου – που μέχρι σήμερα απολάμβαναν 
μόνο οι κάτοχοι κινητήρων Evinrude στο νερό. Ενημερωθείτε για να καινούρια οχήματα χιονιού (snowmobiles) Ski-Doo® 
που διαθέτουν κινητήρες τεχνολογίας E-TEC της BRP.

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

MISSION READY
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Οι κινητήρες Evinrude E-TEC απαιτούν τη λιγότερη 
συντήρηση από κάθε άλλο γνωστό κινητήρα της αγοράς,
ενώ δεν απαιτούν καμία προγραμματισμένη συντήρηση από
την αντιπροσωπεία για τρία έτη ή 300 ώρες λειτουργίας.

Αυτό μεταφράζεται σε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων 
και χρόνου. Κατά μέσο όρο, το κόστος συντήρησης ενός 
εξωλέμβιου κινητήρα Evinrude είναι έως και κατά 50% 
μικρότερο από τις δαπάνες συντήρησης ενός τετράχρονου 

εξωλέμβιου κινητήρα κατά τα τρία πρώτα έτη κατοχής του.**

Εκτός από τον χρόνο που εξοικονομείτε μη όντας 
υποχρεωμένοι να επισκέπτεσθε τόσο τακτικά την 
αντιπροσωπεία, οι εύκολοι στη συντήρηση εξωλέμβιοι 
κινητήρες Evinrude δεν απαιτούν καθόλου στρώσιμο, 
χάρη στις επεξεργασμένες οπές κυλίνδρων νιτρώδους 
βορίου. Υπάρχει επίσης η μοναδική λειτουργία αυτόματης 
αποθήκευσης η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να 
προετοιμάζετε εσείς οι ίδιοι τον κινητήρα για χειμερινή 
αποθήκευση – σε χρόνο μικρότερο των τεσσάρων λεπτών – 
με αποτέλεσμα την παράταση της περιόδου χρήσης του. 

3 ΕΤΗ/300 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ*

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΟ (ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ

  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ EVINRUDE E-TEC***

 

*** Πηγή: Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από τον κατάλογο κατασκευαστή του 2009, κατά τον χρόνο εκτύπωσης του παρόντος.

 Evinrude 4-Χρονος 
Κινητήρας

Καμία Προγραμματισμένη Συντήρηση από την Αντιπροσωπεία (3 έτη/300 ώρες)                                   –

Δεν απαιτείται Στρώσιμο του Κινητήρα (επεξεργασμένες οπές κυλίνδρων Νιτρώδους Βορίου)                      –

Δεν υπάρχουν Βαλβίδες Κυλινδροκεφαλής για Ρύθμιση ή Αστοχία                             –

Δεν απαιτείται Αλλαγή Λαδιών                                                                             –

Αυτόματη Λειτουργία Χειμερινής Αποθήκευσης                                                         –

Αυτόματη Πλύση του Συστήματος Ψύξης                                                         –

Δεν υπάρχουν Ιμάντες, Αλυσίδες, Ωστήρια ή Βαλβίδες                                         –

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 250 - HP

Οι πρωταθλητές Αυστραλίας 2009 στη Λίμνη Charm της Βικτώρια, με εξωλέμβιο κινητήρα Evinrude E-TEC 250 H.O., μοντέλο 2009.

 * Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας των BRP Evinrude.

**  Με βάση το πρόγραμμα υπολογισμού συντήρησης Evinrude, που μπορείτε 
να εντοπίσετε στο διαδικτυακό τόπο Evinrude.com. Οι δαπάνες συντήρησης 
υπολογίζονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης που προτείνεται από τον 
κατασκευαστή, και ποικίλει ανάλογα με την ιπποδύναμη της εξωλέμβιας, το 
συνδυασμό κινητήρα/σκάφους, και τη χρήση.  
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ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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Οι εξωλέμβιες Evinrude, προσφέρουν έως 25% περισσότερη 
ροπή σε σχέση με τους τετράχρονους κινητήρες, παρέχοντας 
πρόσθετη ισχύ και αναβαθμισμένο έλεγχο και ευκολία 
χειρισμού. Το πλεονέκτημα της ροπής που προσφέρει 
η τεχνολογία E-TEC αποδίδεται εν μέρει στα έμφυτα 
χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογίας. Ένας τετράχρονος 
κινητήρας βρίσκεται στη φάση εκτόνωσης σε κάθε δεύτερη 
περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. Με τις δίχρονες 
εξωλέμβιες Evinrude, η φάση εκτόνωσης επαναλαμβάνεται  
σε κάθε περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Επίσης, η Evinrude προσφέρει την καλύτερη σχέση ισχύος-
προς-βάρος από κάθε άλλη εξωλέμβια ανατρέποντας τις 
σχετικές κλίμακες, ζυγίζοντας κατά σχεδόν 136 kg λιγότερο 
από ορισμένους κινητήρες του ανταγωνισμού στην ίδια 
ιπποδύναμη. Αυτό το στοιχείο συμβάλλει με τη σειρά του  στην 
εξαιρετική απόδοση των εξωλέμβιων κινητήρων Evinrude.
 Η χρήση μιας ελαφρύτερης εξωλέμβιας σημαίνει επίσης ότι 
το σκάφος σας μπορεί να μεταφέρει έναν ακόμα επιβάτη ή 
πρόσθετο ωφέλιμο φορτίο.  

Οι εξωλέμβιες Evinrude επιτυγχάνουν μεγάλη οικονομία 
καυσίμου τόσο στις ψηλές όσο και στις χαμηλές ταχύτητες. 
Το κλειδί στην οικονομία καυσίμου είναι η ηλεκτρονική 
Μονάδα Διαχείρισης Κινητήρα (EMM), η οποία 
πραγματοποιεί έως οκτώ εκατομμύρια υπολογισμούς ανά 
δευτερόλεπτο, παρέχοντας με ακρίβεια την απαιτούμενη 
ποσότητα καυσίμου απευθείας στο θάλαμο καύσης, μέσω 
εξελιγμένων μονάδων ψεκασμού. Ο άμεσος ψεκασμός 
προσφέρει έως 35% μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου σε 
σύγκριση με προγενέστερες τεχνολογίες. Το γεγονός ότι το 
βάρος των εξωλέμβιων Evinrude είναι σημαντικά μικρότερο 
σε σχέση με τους περισσότερους ανταγωνιστές, συμβάλλει 
επίσης στη συγκριτικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.  

Επιπρόσθετα, οι εξωλέμβιες Evinrude E-TEC έχουν 
ιδιαίτερα ήσυχη λειτουργία. Οι μηχανικοί της BRP έχουν 
χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό εξελιγμένων σχεδίων για το 

κάλυμμα του κινητήρα, ένα ακουστικά 
ρυθμισμένο σύστημα εξάτμισης 

και τρισδιάστατα υλικά 
απορρόφησης ήχου, με 
αποτέλεσμα να πετύχουν 
σημαντικά μειωμένα επίπεδα 
θορύβου και ήσυχη λειτουργία 

ρελαντί. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ θΟΡΥΒΟΣ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΡΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ 2009*

 *   Βάρος κενού κινητήρα. Πηγή: Οι τιμές βάρους αντιστοιχούν σε δημοσιευμένες από τους κατασκευαστές τιμές 
στους καταλόγους προϊόντων του 2009, κατά τον χρόνο εκτύπωσης του παρόντος.

 **  Το σήμα § Yamaha είναι Κατοχυρωμένο Εμπορικό Σήμα της Yamaha Motor Corporation, USA.
  Το σήμα ∞Mercury αποτελεί ένα Κατοχυρωμένο Εμπορικό Σήμα της Brunswick Corporation.

K
G

150 HP 200 HP 225 HP 250 HP

  Yamaha§ – 4-Stroke**

115 HP

  Mercury∞ – 4-Stroke**   Evinrude E-TEC

300 HP
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Η πλήρης σειρά εξωλέμβιων Evinrude 2010 προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου κινητήρα για 

κάθε τύπο σκάφους ή εργασίας. Όλες οι εξωλέμβιες Evinrude E-TEC – με ιπποδυνάμεις από 25 έως 300 hp – διαθέτουν 

ενσωματωμένα όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας E-TEC.

   Evinrude E-TEC – η έξυπνη λύση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο brp.com

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΤΗΝ
 ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
 ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

•	 ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 Χωρίς καμία προγραμματισμένη συντήρηση από την αντιπροσωπεία για 3 έτη ή 300 ώρες

  συνηθισμένης χρήσης αναψυχής, που συνδυάζεται με αυτόματη λειτουργία χειμερινής αποθήκευσης

•	 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

 Με την καλύτερη σχέση ισχύος-βάρους από κάθε άλλη εξωλέμβια και μοναδική οικονομία καυσίμου 

•	 ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

 Απολαύστε τη βελούδινη εκκίνηση σε όλες τις συνθήκες, με το σύστημα E-START

•	 ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Συμβατή με όλα τα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών, που συνδυάζεται με περιορισμένο

  και χαρακτηριστικό θόρυβο λειτουργίας

•	 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

 Τεχνολογία E-TEC: η έξυπνη λύση
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ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ V4 600

65 90 25 30 40 50 60 75 90 115 115 H.O. 130 
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ΜΟΝΤΕΛΑ V6 600 ΜΟΝΤΕΛΑ V6 900

150 150 H.O. 175 200 200 H.O. 225 225 H.0. 250 250 H.O. 300 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Fuel economy: Fuel economy claims are based on laboratory tests utilizing ISO 8178-4 and boat tests performed at BRP US Inc. facilities. Actual fuel usage will vary depending on the 
boat, payload, operating conditions, propeller and driving habits. *Power Ratings: Evinrude outboards are power rated in accordance with NMMA procedure using the International Council 
of Marine Industry Associates (ICOMIA) standard 28/83. Remote Control: Not supplied with engine. For all models, a wide variety of props are available at extra cost. A full line of Hydrus™, 
SST™, Raker™ II, Viper™ and Renegade® propellers are available for standard and counter-rotation models. Do not exceed boat’s horsepower rating or tamper with engine’s emission levels 
or components. Warranty: The Evinrude Limited Warranty has been furnished to Evinrude dealers for inspection at the point of sale and is included with the Operator’s guide furnished 
with each motor. Three-year Evinrude warranties apply to new engines sold by authorized dealers for recreational use only (under conditions described in the operator’s guide). Contact the 
company for information on government, commercial, and promotional engine warranties. See limited warranty state ment and conditions for full details. 

a. E300DSL
b. E300DPX f. DE300PXIS
c. E300DCX g. DE300CXIS
d. E300DPZ h. DE300PZIS
e. E300DCZ i. DE300CZIS

a. E250DHL
b. E250HSL
c. E250DHX

a. E250DPL
b. E250DPX f. DE250CXIS
c. E250DCX g. DE250PXIS
d. E250DPZ h. DE250CZIS
e. E250DCZ i. DE250PZIS

a. E225DHL
b. E225HSL
c. E225DHX

a. E225DPL
b. E225DPX
c. E225DCX
d. E225DPZ
e. E225DCZ

a. E200DHL
b. E200HSL
c. E200HVL
d. E200DHX
e. E200HCX

a. E200DPL
b. E200DSL
c. E200DPX
d. E200DCX

a. E175DPL
b. E175DSL
c. E175DPX
d. E175DCX

a. E150DHL
b. E150HSL

a. E150DPL
b. E150DSL
c. E150DBX
d. E150DPX
e. E150DCX

a. E130DPL
b. E130DSL
c. E130DPX
d. E130DCX

a. E115DHL
b. E115HSL
c. E115DHX

a. E115DPL
b. E115DSL
c. E115DBX
d. E115DPX
e. E115DCX

a. E90WDEL
b. E90WDEX

a. E90DPL
b. E90DSL
c. E90DPX

a. E75DPL
b. E75DSL

a. E65WDRL
b. E65WDRY

a. E60DPL
b. E60DSL
c. E60DTL

a. E50DPL
b. E50DSL
c. E50DTL

a. E40DPL
b. E40DSL
c. E40DTL
d. E40DRL

a. E30DPL d. E30DTEL
b. E30DEL e. E30DRL
c. E30DTL f. E30DR

a. E25DPL
b. E25DEL e. E25DTE
c. E25DTL f. E25DRL
d. E25DTEL g. E25DR

300 – V6 250 H.O. – V6 250 – V6 225 H.O. – V6 225 – V6 200 H.O. – V6 200 – V6 175 – V6 150 H.O. – V6 150 – V6 130 – V4 115 H.O. – V4 115 – V4 90 – COMMERCIAL 90 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3 75 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3 65 – COMMERCIAL 60 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 50 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 40 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 30 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 25 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2

Μήκος Άξονα (σε mm)/ 
Χρώμα

a. 508 (20") Λευκό
b./c./f /g. 635 (25") Λευκό
d./e./h./i. 762 (30") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ

a. 508 (20”) Μπλέ
b./c./f./g. 635 (25”) Λευκό
d./e./h./i. 762 (30”) Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b./c. 635 (25") Λευκό
d./e. 762 (30") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b./c. 508 (20") Λευκό
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a. 508 (20”) Μπλέ
b. 572 (22.50”) Μπλέ

a./c. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./c. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./c./d. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./b./c./d./e. 508 (20") Μπλέ
f. 381 (15") Μπλέ

a./b./c./d./f. 508 (20") Μπλέ
e./g. 381 (15") Μπλέ

Βάρος Kg (Lbs) a. 237 (522)
b./c./f./g. 240 (528)
d./e./h./i. 242 (534)

a. 230 (507)
b. 231 (509)
c. 234 (515)

a. 235 (518)
b./c./f./g. 238 (524)
d./e./h./i. 240 (530)

a./b. 228 (503) 
c. 232 (511)

a. 235 (518)
b./c. 238 (524)
d./e. 240 (530)

a./b. 228 (503)
c. 235 (518) 
d./e. 238 (524)

a./b. 190 (418)
c./d. 196 (433)

a./b. 190 (418)
c./d. 196 (433) 190 (418)

a./b. 190 (418)
c./d./e. 196 (433)

a./b. 177 (390)
c./d. 184 (405)

a./b. 177 (390)
c.184 (405)

a./b. 170 (375)
c./d./e. 177 (390)

a. 145 (320)
b. 152 (335)

a./b. 145 (320)
c. 152 (335) 145 (320)

a. 109 (240)
b. 112 (247)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)
d. 105 (232)

a. 80 (177)/b. 71 (156)  
c. 83 (183)/d. 73 (162)  
e. 68 (150)/f. 66 (146)

a. 80 (177)/b. 71 (156)/ 
c. 83 (183)/d. 73 (162)/  
e. 72 (158)/f. 68 (150)/  
g. 66 (146)

Τύπος Κινητήρα Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC
Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) E-TEC 3-κύλινδρος σε σειρά, Άμεσου Ψεκασμού E-TEC 2-κύλινδρος σε σειρά, Άμεσου Ψεκασμού

Διάμετρος x Διαδρομή 98 x 76 (3.854 x 3.000) 98 x 73 (3.854 x 2.858) 91 x 66 (3.601 x 2.588) 76 x 64 (2.992 x 2.500)

Κυβισμός cc (cu in) 3441 (210) 3279 (200.1) 2592 (158.2) 1727 (105.4) 1296 (79.1) 864 (52.7) 577 (35.2)

Σύστημα Ανάφλεξης IDI Fast Rise Inductive Ignition/Knock Sensor IDI Fast Rise Inductive Ignition

Εκκίνηση Μίζα Κορδονιέρα Μίζα a./b./c. Μίζα
d. Κορδονιέρα

a./b./c./d. Μίζα & 
Κορδονιέρα
e./f. Κορδονιέρα

a./b./c./d./e. Μίζα & 
Κορδονιέρα
f./g. Κορδονιέρα

Ρύθμιση γωνίας 
κλίσης κινητήρα Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης FasTrak™ Χειροκίνητο Tilt με 

κύλινδρο υποβοήθησης Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης FasTrak™ Χειροκίνητο Tilt με 
κύλινδρο υποβοήθησης Power Trim and Tilt a./b./c. Power Trim and Tilt

d. Χειροκίνητο Tilt
a./c. Power Trim and Tilt
b./d./e./f. Χειροκίνητο Tilt

a./c. Power Trim and Tilt
b./d./e./f./g. Χειροκίνητο Tilt

Ισχύς στον άξονα της 
προπέλας Kilowatts (HP)*

224 kw (300 HP)
@ 5500 RPM

Εργοστασιακή 
Ρύθμιση για Υψηλή 
Απόδοση

187 kW (250 HP)
@ 5150 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

168 kW (225 HP)
@ 5150 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

149 kW (200 HP)
@ 5350 RPM

131 kW (175 HP)
@ 5350 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

112 kW (150 HP)
@ 5350 RPM

97 kw (130 HP)
@ 5750 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

86 kw (115 HP)
@ 5750 RPM

67 kW (90 HP)
@ 5000 RPM

56 kW (75 HP)
@ 5000 RPM

48.5 kw (65 HP)
@ 5750 RPM

45 kW (60 HP)
@ 5750 RPM

37 kW (50 HP)
@ 5750 RPM

30 kW (40 HP)
@ 5500 RPM

22 kw (30 HP)
@ 5500 RPM

19 kw (25 HP)
@ 5500 RPM

Περιοχή λειτουργίας
με πλήρες γκάζι 5000-6000 RPM 4500-6000 RPM 4500-5800 RPM 4850-5850 RPM 5500-6000 RPM 4500-5500 RPM 5500-6000 RPM 5000-6000 RPM 5700-6100 RPM

Ψηφιακή λειτουργία 
ρεβέρσας - γκαζιού

f./g./h./i. Digital  
Evinrude Icon

f./g /h./i. Digital  
Evinrude Icon

Σχέση Μετάδοσης 1.85:1 1.71:1 High speed 1.85:1 1.71:1 High speed 1.85:1 a./b. 1.86:1 High speed
c./d./e. 1.85:1

a./b. 1.86:1
c./d. 1.85:1

a./b. 1.86:1
c./d. 1.85:1 a./b. 1.86:1 High speed a./b. 1.86:1

c./d./e. 1.85:1
a./b. 2.0:1
c./d. 2.25:1

a./b. 2.0:1
c. 2.25:1

a./b. 2.0:1
c./d./e. 2.25:1 2.0:1

a./b. 2.0:1
c. 2.25:1 2.0:1 2.67:1 2.15:1

Εισαγωγή Καυσίμου Άμεσος Ψεκασμός Βενζίνης E-TEC με λειτουργία Διαστρωματωμένης Καύσης στις Χαμηλές Στροφές

Εναλλάκτης Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 133Amp*/ Έξοδος 1800 watt με Ρυθμιστή Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 81Amp*/ Έξοδος 1100 watt με Ρυθμιστή Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 
56Amp*/ Έξοδος 750 watt με Ρυθμιστή

Ψύξη Υδρόψυκτο Σύστημα Ψύξης Ελεγχόμενης Πίεσης και Θερμοκρασίας

Σύστημα Διεύθυνσης Χειριστήριο 
Χειριστήριο ή 
βοηθητική 
λαγουδέρα

Λαγουδέρα στάνταρ
a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c./d./e./f. Λαγουδέρα 
στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c./d./e./f./g. Λαγουδέρα 
στάνταρ

Περιορισμένη Εγγύηση 3-Ετής Μη-Φθίνουσα 1-Ετής Μη-Φθίνουσα 3-Ετής Μη-Φθίνουσα 1-Ετής Μη-Φθίνουσα 3-Ετής Μη-Φθίνουσα

Συμμόρφωση Εκπομπών EPA 2010/CARB 2 STAR/
European Union EPA 2010/CARB 3 STAR/European Union EPA 2010/CARB 2 STAR/

European Union EPA 2010/CARB 3 STAR/European Union

3 YEaRs LiMiTEd WArrAnTY

What’s the difference between our three-year warranty and their three-year 
warranty? Ours is NON-DECLINING. Which means that everything that was 
covered on Day 1 is still covered on Day 1,095. Not many manufacturers 
stand behind their engines the way we do. And the ones that do, only do 
it because we did it first.
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a. E300DSL
b. E300DPX f. DE300PXIS
c. E300DCX g. DE300CXIS
d. E300DPZ h. DE300PZIS
e. E300DCZ i. DE300CZIS

a. E250DHL
b. E250HSL
c. E250DHX

a. E250DPL
b. E250DPX f. DE250CXIS
c. E250DCX g. DE250PXIS
d. E250DPZ h. DE250CZIS
e. E250DCZ i. DE250PZIS

a. E225DHL
b. E225HSL
c. E225DHX

a. E225DPL
b. E225DPX
c. E225DCX
d. E225DPZ
e. E225DCZ

a. E200DHL
b. E200HSL
c. E200HVL
d. E200DHX
e. E200HCX

a. E200DPL
b. E200DSL
c. E200DPX
d. E200DCX

a. E175DPL
b. E175DSL
c. E175DPX
d. E175DCX

a. E150DHL
b. E150HSL

a. E150DPL
b. E150DSL
c. E150DBX
d. E150DPX
e. E150DCX

a. E130DPL
b. E130DSL
c. E130DPX
d. E130DCX

a. E115DHL
b. E115HSL
c. E115DHX

a. E115DPL
b. E115DSL
c. E115DBX
d. E115DPX
e. E115DCX

a. E90WDEL
b. E90WDEX

a. E90DPL
b. E90DSL
c. E90DPX

a. E75DPL
b. E75DSL

a. E65WDRL
b. E65WDRY

a. E60DPL
b. E60DSL
c. E60DTL

a. E50DPL
b. E50DSL
c. E50DTL

a. E40DPL
b. E40DSL
c. E40DTL
d. E40DRL

a. E30DPL d. E30DTEL
b. E30DEL e. E30DRL
c. E30DTL f. E30DR

a. E25DPL
b. E25DEL e. E25DTE
c. E25DTL f. E25DRL
d. E25DTEL g. E25DR

300 – V6 250 H.O. – V6 250 – V6 225 H.O. – V6 225 – V6 200 H.O. – V6 200 – V6 175 – V6 150 H.O. – V6 150 – V6 130 – V4 115 H.O. – V4 115 – V4 90 – COMMERCIAL 90 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3 75 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3 65 – COMMERCIAL 60 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 50 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 40 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 30 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2 25 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 2

Μήκος Άξονα (σε mm)/ 
Χρώμα

a. 508 (20") Λευκό
b./c./f /g. 635 (25") Λευκό
d./e./h./i. 762 (30") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ

a. 508 (20”) Μπλέ
b./c./f./g. 635 (25”) Λευκό
d./e./h./i. 762 (30”) Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b./c. 635 (25") Λευκό
d./e. 762 (30") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b./c. 508 (20") Λευκό
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c./d. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Μπλέ
d./e. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό
c. 635 (25") Λευκό

a. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a. 508 (20”) Μπλέ
b. 572 (22.50”) Μπλέ

a./c. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./c. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./c./d. 508 (20") Μπλέ
b. 508 (20") Λευκό

a./b./c./d./e. 508 (20") Μπλέ
f. 381 (15") Μπλέ

a./b./c./d./f. 508 (20") Μπλέ
e./g. 381 (15") Μπλέ

Βάρος Kg (Lbs) a. 237 (522)
b./c./f./g. 240 (528)
d./e./h./i. 242 (534)

a. 230 (507)
b. 231 (509)
c. 234 (515)

a. 235 (518)
b./c./f./g. 238 (524)
d./e./h./i. 240 (530)

a./b. 228 (503) 
c. 232 (511)

a. 235 (518)
b./c. 238 (524)
d./e. 240 (530)

a./b. 228 (503)
c. 235 (518) 
d./e. 238 (524)

a./b. 190 (418)
c./d. 196 (433)

a./b. 190 (418)
c./d. 196 (433) 190 (418)

a./b. 190 (418)
c./d./e. 196 (433)

a./b. 177 (390)
c./d. 184 (405)

a./b. 177 (390)
c.184 (405)

a./b. 170 (375)
c./d./e. 177 (390)

a. 145 (320)
b. 152 (335)

a./b. 145 (320)
c. 152 (335) 145 (320)

a. 109 (240)
b. 112 (247)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)

a./b. 109 (240)
c. 113 (250)
d. 105 (232)

a. 80 (177)/b. 71 (156)  
c. 83 (183)/d. 73 (162)  
e. 68 (150)/f. 66 (146)

a. 80 (177)/b. 71 (156)/ 
c. 83 (183)/d. 73 (162)/  
e. 72 (158)/f. 68 (150)/  
g. 66 (146)

Τύπος Κινητήρα Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) Σάρωση τύπου Loop V6 90° E-TEC
Άμεσου Ψεκασμού (D.I.) E-TEC 3-κύλινδρος σε σειρά, Άμεσου Ψεκασμού E-TEC 2-κύλινδρος σε σειρά, Άμεσου Ψεκασμού

Διάμετρος x Διαδρομή 98 x 76 (3.854 x 3.000) 98 x 73 (3.854 x 2.858) 91 x 66 (3.601 x 2.588) 76 x 64 (2.992 x 2.500)

Κυβισμός cc (cu in) 3441 (210) 3279 (200.1) 2592 (158.2) 1727 (105.4) 1296 (79.1) 864 (52.7) 577 (35.2)

Σύστημα Ανάφλεξης IDI Fast Rise Inductive Ignition/Knock Sensor IDI Fast Rise Inductive Ignition

Εκκίνηση Μίζα Κορδονιέρα Μίζα a./b./c. Μίζα
d. Κορδονιέρα

a./b./c./d. Μίζα & 
Κορδονιέρα
e./f. Κορδονιέρα

a./b./c./d./e. Μίζα & 
Κορδονιέρα
f./g. Κορδονιέρα

Ρύθμιση γωνίας 
κλίσης κινητήρα Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης FasTrak™ Χειροκίνητο Tilt με 

κύλινδρο υποβοήθησης Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης FasTrak™ Χειροκίνητο Tilt με 
κύλινδρο υποβοήθησης Power Trim and Tilt a./b./c. Power Trim and Tilt

d. Χειροκίνητο Tilt
a./c. Power Trim and Tilt
b./d./e./f. Χειροκίνητο Tilt

a./c. Power Trim and Tilt
b./d./e./f./g. Χειροκίνητο Tilt

Ισχύς στον άξονα της 
προπέλας Kilowatts (HP)*

224 kw (300 HP)
@ 5500 RPM

Εργοστασιακή 
Ρύθμιση για Υψηλή 
Απόδοση

187 kW (250 HP)
@ 5150 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

168 kW (225 HP)
@ 5150 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

149 kW (200 HP)
@ 5350 RPM

131 kW (175 HP)
@ 5350 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

112 kW (150 HP)
@ 5350 RPM

97 kw (130 HP)
@ 5750 RPM

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
για Υψηλή Απόδοση

86 kw (115 HP)
@ 5750 RPM

67 kW (90 HP)
@ 5000 RPM

56 kW (75 HP)
@ 5000 RPM

48.5 kw (65 HP)
@ 5750 RPM

45 kW (60 HP)
@ 5750 RPM

37 kW (50 HP)
@ 5750 RPM

30 kW (40 HP)
@ 5500 RPM

22 kw (30 HP)
@ 5500 RPM

19 kw (25 HP)
@ 5500 RPM

Περιοχή λειτουργίας
με πλήρες γκάζι 5000-6000 RPM 4500-6000 RPM 4500-5800 RPM 4850-5850 RPM 5500-6000 RPM 4500-5500 RPM 5500-6000 RPM 5000-6000 RPM 5700-6100 RPM

Ψηφιακή λειτουργία 
ρεβέρσας - γκαζιού

f./g./h./i. Digital  
Evinrude Icon

f./g /h./i. Digital  
Evinrude Icon

Σχέση Μετάδοσης 1.85:1 1.71:1 High speed 1.85:1 1.71:1 High speed 1.85:1 a./b. 1.86:1 High speed
c./d./e. 1.85:1

a./b. 1.86:1
c./d. 1.85:1

a./b. 1.86:1
c./d. 1.85:1 a./b. 1.86:1 High speed a./b. 1.86:1

c./d./e. 1.85:1
a./b. 2.0:1
c./d. 2.25:1

a./b. 2.0:1
c. 2.25:1

a./b. 2.0:1
c./d./e. 2.25:1 2.0:1

a./b. 2.0:1
c. 2.25:1 2.0:1 2.67:1 2.15:1

Εισαγωγή Καυσίμου Άμεσος Ψεκασμός Βενζίνης E-TEC με λειτουργία Διαστρωματωμένης Καύσης στις Χαμηλές Στροφές

Εναλλάκτης Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 133Amp*/ Έξοδος 1800 watt με Ρυθμιστή Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 81Amp*/ Έξοδος 1100 watt με Ρυθμιστή Μεταβαλλόμενη Τάση Ελεγχόμενη από Υπολογιστή 
56Amp*/ Έξοδος 750 watt με Ρυθμιστή

Ψύξη Υδρόψυκτο Σύστημα Ψύξης Ελεγχόμενης Πίεσης και Θερμοκρασίας

Σύστημα Διεύθυνσης Χειριστήριο 
Χειριστήριο ή 
βοηθητική 
λαγουδέρα

Λαγουδέρα στάνταρ
a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c. Λαγουδέρα στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c./d./e./f. Λαγουδέρα 
στάνταρ

a./b. Χειριστήριο 
(προαιρετικά λαγουδέρα)
c./d./e./f./g. Λαγουδέρα 
στάνταρ

Περιορισμένη Εγγύηση 3-Ετής Μη-Φθίνουσα 1-Ετής Μη-Φθίνουσα 3-Ετής Μη-Φθίνουσα 1-Ετής Μη-Φθίνουσα 3-Ετής Μη-Φθίνουσα

Συμμόρφωση Εκπομπών EPA 2010/CARB 2 STAR/
European Union EPA 2010/CARB 3 STAR/European Union EPA 2010/CARB 2 STAR/

European Union EPA 2010/CARB 3 STAR/European Union

SpecIFIcatIonS: In furtherance of our policy of continual product improvement, we reserve the right to discontinue, substitute, change or improve the design of any outboard motor at any time, without assuming any obligation to modify motors previously manufactured. 
We reserve the right, at any time, to discontinue or change specifications, price, designs, features, models or equipment without incurring obligation. The information in this brochure is based on the latest specifications available at the time of printing. See your Evinrude/Johnson® 
dealer for the latest product information. Some models depicted herein may contain accessories, or be shown with options, which are unavailable in your region, or available at an extra cost from your Evinrude/Johnson dealer. Engine performance may vary depending on, among 
other things, general conditions, ambient temperature, ability, options, modifications and driver and passenger payload weight, engine type and optional equipment. For advertising purposes, some pictures in this brochure include professional drivers executing manoeuvres under 
ideal and/or controlled conditions. Do not attempt any of these, or any other risky manoeuvres, if they’re beyond your level of driving ability. Always consult your local dealer when selecting an outboard for your particular needs and carefully heed and pay special attention to your 
Operator’s Guide, and the on-product labelling. Always drive responsibly and safely. Severe injury can result from ignoring warnings, not following the instructions, or improper use of boats and engines. Use common sense and courtesy. Always observe applicable local laws and 
regulations. Respect the rights of, and keep a safe distance from, other recreationists, by standers, and the shoreline. Always wear the appropriate clothing as dictated by circum stances including, but not limited to, the weather, boating conditions and age and abilities of the 
occupants. Don’t drink and drive. 

© 2009 Bombardier Recreational Products. Inc. All rights reserved. ®, ™ Trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. ‡ All other trademarks are the property of their respective owners.

Evinrude 2010
Επεξήγηση Γραμμάτων Μοντέλων

C = Αριστερόστροφο Σύστημα Μετάδοσης
        με Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης
D = E-TEC
E = Με μίζα – Ηλεκτρική
F = Άμεσος Ψεκασμός Καυσίμου
H = Έκδοση Υψηλών Επιδόσεων
L = Άξονας 20”
P = Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης
R = Κορδονιέρα με Λαγουδέρα
S =  Υδραυλικό Σύστημα Ανύψωσης,        

Έκδοση Λευκού Χρώματος
X = Άξονας 25”
Z = Άξονας 30” 

 * Power Ratings: Evinrude® outboards 
are power rated in accordance 
with NMMA procedure using the 
International Council of Marine 
Industry Associates (ICOMIA) 

standard 28/83.

 ** Ρεύμα 133 Amp υπολογισμένο 
στα 13.5 V. Η καθαρή ισχύς για 
την αποκλειστική φόρτιση της 
μπαταρίας είναι 50 Amp. 

***  Ρεύμα 81 Amp υπολογισμένο 
στα 13.5 V. Η καθαρή ισχύς για 
την αποκλειστική φόρτιση της 
μπαταρίας είναι 25 Amp.

 **** Ρεύμα 56 Amp υπολογισμένο 
στα 13.5 V. Η καθαρή ισχύς για 
την αποκλειστική φόρτιση της 
μπαταρίας είναι 15 Amp.  power 
output is 15 Amp.
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Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από τον 
ελεύθερο χρόνο σας. Αυτός είναι ο λόγος που 
η BRP είναι αφοσιωμένη στο να ανακαλύπτει 
διαρκώς καινούριους και καλύτερους 
τρόπους που σας βοηθούν να 
απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας 
μηχανοκίνητα σπορ. Από το χιόνι 
και το νερό έως τις εντός και εκτός 
δρόμου διαδρομές, το πάθος μας 
για την περιπέτεια οδηγεί σε καινοτομίες 
που συμβάλλουν στις βέλτιστες εμπειρίες 
απόλαυσης των πελατών μας. Εκτιμούμε 

ιδιαίτερα τη γη και τη θάλασσα που μας 
περιβάλλουν και θεωρούμε δέσμευση 
την προστασία τους. Η επιθυμία μας να 

προσφέρουμε συγκινήσεις συνδυάζεται 
με την έμφαση που δίνουμε στην 
ευθύνη του χειριστή, αξιολογώντας 
πάνω απ’ όλα την προσωπική 
του ασφάλεια. Έτσι ώστε κάθε 

εξόρμηση στη φύση να είναι η πλέον 
διασκεδαστική, αλησμόνητη και συναρπαστική 
εμπειρία. Και αυτό γιατί ο ελεύθερος χρόνος 
σας πρέπει να είναι πάντα ο πιο απολαυστικός. 

Η ΥΦΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ


