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Конструкція та збірка 
професійного рівня

2-ТАКТНІ 
ПІДВІСНІ 
МОТОРИ



Програмована система обмеження нахилу 
(для мілководного приводу)
Підвісні мотори оснащено програмованою системою 
обмеження нахилу, яка забезпечує легке триступеневе 
регулювання кута 
нахилу мотора під 
час експлуатації 
на мілководді. Ця 
система передбачає 
механізм блокування 
зворотного руху, 
який автоматично 
спрацьовує, коли 
мотор повертається 
до звичайного 
робочого положення, 
щоб запобігти його 
перевертанню.

Зносостійкість на 
мілководді
Втулка, верхня та нижня панелі 
водяного насоса мають жорстке 
хромоване армування для 
збільшення зносостійкості в 
умовах піску та бруду.

Модельний ряд 2-тактних підвісних моторів

DT9.9ADT15ADT30DT40W DT15

Завдяки нашим технологіям і 
надійності підвісні мотори Suzuki є 
вибором номер один для споживачів 
у всьому світі



 

 

Система ємнісного запалювання (CDI)
Система ємнісного запалювання (CDI) одноблокового 
виконання, яка оснащена котушкою запалювання та виконує 
функцію обмежувача обертів, а також забезпечує стабільну 
роботу на холостому ході.

Антикорозійне покриття Suzuki
Всі моделі підвісних моторів Suzuki отримають це спеціальне 
антикорозійне покриття. Завдяки нанесенню покриття 
безпосередньо на алюмінієву поверхню підвісного мотора, 
досягається максимальне тужавіння покриття з поверхнею, що 
забезпечує прекрасний захист від корозії.

Поршневі кільця 
трапецієподібного 
перерізу
Спеціальні поршневі кільця 
трапецієподібного перерізу 
мають унікальну конструкцію, 
яка забезпечує більш ефективну 
передачу потужності на колінчастий 
вал, одночасно зменшуючи втрати енергії. Ці кільця також 
підвищують ефективність згоряння палива, покращують 
зносостійкість і зменшують витрачання пального, а вірогідність 
залипання кілець зведена до мінімуму.

Алюмінієвий сплав

Прозоре верхнє покриття з акрилової 
смоли

Підкладка з акрилової смоли кольору 
«чорний металік» 
Підшар епоксидної 
грунтівки

Антикорозійне 
покриття

Маховик

Статор

Блок CDI

Котушка 
запалю-
вання

Ручка для 
перенесення
Нова висувна ручка для 
перенесення, яку можна 
скласти, щоб вона не 
заважала рухам, коли 
не використовується. 
Забезпечуючи зручніше 
перенесення підвісного 
мотора, вона також робить 
його більш компактним для 
встановлення на транці судна.

Модельний ряд 2-тактних керосинових підвісних моторів

DT40WK DT25K DT9.9KDT9.9

Система випуску через 
маточину гвинта
Забезпечуючи тиху, безшумну роботу, 
система випуску через маточину 
гвинта також сприяє підвищенню 
ефективності випуску відпрацьованих 
газів, що супроводжується 
покращенням характеристик згоряння 
палива та прискорення. До інших 
переваг відносяться зменшені втрати 
потужності та чудова робота на 
високих швидкостях.

Замкнена система подачі 
палива
Напівсферична конструкція 
поршнів і голівок циліндрів сприяє 
надходженню до циліндрів та 
вільному випуску більшого об'єму 
паливноповітряної суміші, що 
підвищує ефективність згоряння 
й збільшує потужність у кожному 
такті. Завдяки цьому, двотактні 
мотори Suzuki мають покращені 
характеристики економії палива і 
питомої потужності на см3 й характеризуються вищим загальним 
ККД.



Специфікації, зовнішній вигляд, обладнання, кольори, матеріали та інші конструктивні особливості представлених у цій брошурі виробів компанії «SUZUKI» можуть 
бути зміненими виробниками в будь-який час без повідомлення. До того ж, вони можуть відрізнятися залежно від місцевих умов чи вимог. Деякі моделі можуть бути 
відсутніми на ринках певних країн чи регіонів. Будь-яка модель може бути знятою з виробництва без повідомлення. Для отримання детальної інформації щодо будь-
яких подібних змін звертайтесь до Вашого місцевого дилера. Фактичний колір виробу може відрізнятись від тих, що представлені в цій брошурі. 

• Під час ходіння на човнах завжди надягайте рятувальний жилет. • Уважно прочитайте довідник з експлуатації виробу. • Дотримуйтесь правил безпеки під час ходіння 
на човнах. • Ніколи не намагайтесь керувати човном або підвісним мотором під дією алкоголю, наркотичних або сильнодіючих лікарських засобів.
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Технічні характеристики
Назва моделі DT40WR DT40W DT30R DT30 DT15A DT15 DT9.9A DT9.9

Висота транця, мм
S: 381
L: 508

L: 508
L2: 559

S: 381
L: 508
L2: 559

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381 L: 508

Система пуску Електрична Електрична Ручна Електрична Електрична Ручна Ручна Ручна Ручна Ручна

Вага (кг)
S: 77
L: 78

L: 79 S: 74
L: 75
L2: 80

S: 58
L: 59

S: 60
L: 61

S: 56
L: 57

S: 33
L: 35

S: 38
L: 39

S: 33 L: 39

Тип двигуна 2-тактний, 2-циліндровий

Робочий об’єм циліндра (см3) 696 499 284

Діаметр циліндра x хід поршня (мм) 79x71 71x63 59x52

Максимальна потужність (кВт) 29,4 22,1 11 7,3

Робочий діапазон обертів при повністю 
відкритому дроселі (об./хв.) 5000-5600 5000-5600 4800-5600 4500-5500

Ємність паливного бака (л) Бензин: 25

Система запалювання Система безконтактного електронного запалювання (P.E.I.) Suzuki

Заряд акумулятора 12 В 80 Вт 12 В 80 Вт
(опція) 12 В 80 Вт 12 В 80 Вт (опція) 12 В 80 Вт

Керування Пульт Румпель Пульт Румпель (опція) Румпель
Система диферентування (кількість 
позицій) Ручне диферентування і обмеження нахилу (5)

Співвідношення палива та мастила в 
пальній суміші 50:1*

Перемикання передач Передня-нейтральна-задня

Передатне число 2,09:1 2,09:1 1,92:1

Захист приводу Гумова втулка

Розмір гребного гвинта (в дюймах)**
Всі гребні гвинти 3-лопатевого типу.

 

11-1/2×10
11-1/2×11
11-5/8×12
11-1/2×13
11-3/8×14
11-1/4×15

10-1/4×9 (товщина)
10-1/4×10
10-1/4×10 (товщина)
10-1/4×11
10-1/4×12
10-1/4×12 (товщина)
10-1/4×13
10-1/4×14

9-1/4×7
9-1/4×8 (товщина)
9-1/4×9
9-1/4×9 (товщина)
9-1/4×10
9-1/4×10 (товщина)
9-1/4×11

Назва моделі DT40WK DT25K DT9.9K

Висота транця, мм L: 508 L: 508 L: 508

Система пуску Ручна

Вага (кг) L: 76 L: 57 L: 41

Тип двигуна 2-тактний, 2-циліндровий

Робочий об’єм циліндра (см3) 696 499 284

Діаметр циліндра x хід поршня (мм) 79x71 71x63 59x52

Максимальна потужність (кВт) 29,4 18,4 7,3

Робочий діапазон обертів при повністю 
відкритому дроселі (об./хв.) 5000-5600 5250-5750 4500-5500

Ємність паливного бака (л) Бензин: 12 
Керосин: 25

Система запалювання Система безконтактного електронного запалювання (P.E.I.) Suzuki

Заряд акумулятора 12 В 80 Вт (опція)

Керування Румпель

Система диферентування (кількість 
позицій) Ручне диферентування і обмеження нахилу (5)

Співвідношення палива та мастила в 
пальній суміші 30:1* (керосин:мастило), 50:1* (бензин:мастило) 

Перемикання передач Передня-нейтральна-задня

Передатне число 2,09:1 1,92:1

Захист приводу Гумова втулка

Розмір гребного гвинта (в дюймах)**
Всі гребні гвинти 3-лопатевого типу.

 

11-1/2× 9
11-1/2×10
11-1/2×11
11-5/8×12
11-1/2×13
11-3/8×14
11-1/4×15
11-1/8×16
11      ×17

10-1/4×9 (товщина)
10-1/4×10
10-1/4×10 (товщина)
10-1/4×11
10-1/4×12
10-1/4×12 (товщина)
10-1/4×13
10-1/4×14
10-1/4×15

9-1/4×7
9-1/4×8 (товщина)
9-1/4×9
9-1/4×9 (товщина)
9-1/4×10
9-1/4×10 (товщина)
9-1/4×11

Модель DT40WR DT40W DT30R/30 DT15A/9.9A DT15/9.9 DT40WK DT25K DT9.9K

Безконтактне електронне 
запалювання (P.E.I.) l l l l l l l l

Обмежувач частоти обертання l l l

Захист пускового механізму l l l l l l l l

Мілководний привід j * l l l j l

Два водоприймача l l l l l l l

Програмована система 
обмеження нахилу l

Висувна ручка для 
перенесення l

Система випуску через 
маточину гвинта l l l l l l l l

Поршневі кільця 
трапецієподібного перерізу l l l l l l l l

Замкнена система подачі 
палива l l l l l l l l

Антикорозійне покриття Suzuki l l l l l l l l

* Мастило "C.C.I" від Suzuki або мастило TC-W3TM, сертифіковане NMMA (Американська національна асоціація суднобудівників).   ** Обирайте гребний гвинт, який відповідає діапазону обертів 
кожної моделі двигуна.

Конструктивні особливості

l: Стандартне обладнання  j: Опційне обладнання   *: Технічні характеристики відрізняються в різних регіонах. 
S - з коротким валом; L - з подовженим валом.   

Стандартний ремкомплект

n Торцевий ключ 10x12 мм    
n Рукоятка торцевого ключа           
n Рукоятка гайковерта           
n Запасний трос стартера 
n Торцевий ключ 21 мм
n Комбінований гайковерт
n Пасатижі
n Сумка для інструментів




