Технології Suzuki

Утримуючи лідерство в галузі завдяки відзначеним нагородами технологічним і конструктивним
рішенням, підвісні човнові мотори Suzuki мають характеристики і переваги, що дозволяють
отримувати ще більше задоволення від ходіння на маломірних суднах

Потужні
Зміщений приводний вал

2.50

Система регулювання фаз
газорозподілу (VVT)

2-ступінчасте зниження 		
передаточного відношення
DF70A і вищі

DF70A і вищі
Опис: силова головка розташована ближче до
передньої частини, що сприяє зсуненню центру
ваги підвісного мотора вперед.
Переваги: ■ Зменшення вібрації
■ Більш компактні розміри
■ Стабільна керованість

Опис: ця система, що включає зміщений приводний вал,
характеризується тим, що передача першого ступеня
редуктора відбувається між колінчастим і приводним
валом, а передача другого ступеня редуктора всередині корпусу редуктора. Ця конструкція дозволяє
збільшити передатне число, забезпечуючи необхідний
крутильний момент для обертання гребного гвинта
великого діаметра.
■

Високий ККД рушія з гребним гвинтом
великого діаметра.

■

Потужність і високі ходові якості,
забезпечувані стійким обертанням гребного
гвинта навіть в умовах підвищеного
навантаження.

■

Приголомшлива потужність, що дозволяє
використовувати гребні гвинти великого
діаметра, також забезпечуючи надзвичайно
швидкий розгін і чудові характеристики
прискорення.

1-й ступінь редуктора:
30:36=1,20

Загальне передатне число: 2,50:1

DF200AP

Система високопотужного
обертання

DF60AV vs. DF60A size comparison
Gear Ratio

DF60AV

DF60AV

DF60A

2.42

2.27

MID

HIGH

Система контролю спалювання
збіднених паливних сумішей
DF9.9B і вищі (за виключенням DF150, DF175, DF200,
DF225, DF250)

Модель

DF70A/80A/
90A/100B

DF100A/
115A/140A

DF200/225/
250

DF250AP/
300AP

DF350A

Передатне
число

DF150 (AP)/
175 (AP)/
200A(P)

2,59:1

2,59:1

2,50:1

2,29:1

2,08:1

2,29:1

Багатоступінчата система впуску
повітря

DF150, DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP,
DF225, DF250

Опис: система коротких і довгих повітрозабірних патрубків, які
відкриваються, забезпечуючи надходження потрібної кількості
свіжого повітря до камери згоряння мотора на високих і низьких
швидкостях відповідно.
Переваги: ■ Забезпечує збільшення корисної потужності на високих
швидкостях завдяки надходженню більшого об'єму
повітря.
■ Підвищує ефективність згоряння палива і максимальний
крутильний момент на низьких швидкостях за рахунок
збільшення інтенсивності вхідних повітряних потоків.

Air Flow

Економічні
Опис: система контролю спалювання збіднених паливних сумішей
забезпечує постачання оптимальних паливноповітряних сумішей
залежно від умов експлуатації мотора.
■ Суттєве покращення характеристик паливної
Переваги:
економічності в усьому діапазоні обертів і особливо
на крейсерських швидкостях.
■ Покращення характеристик паливної
економічності забезпечує економію коштів за
рахунок зниження витрат на пальне.

Система безакумуляторного
електронного впорскування палива
DF9.9B, DF15A, DF20A, DF25A, DF30A
Опис: деталі цієї системи розроблені на базі відповідних компонентів
наших моделей більшого об'єму таким чином, щоб зробити їх більш
компактними для встановлення на моделях меншого розміру.
■ Швидкий і легкий запуск.
Переваги: 
■ Чистіша робота та економне витрачання палива.
■ Кращі функціональні якості майже в усіх робочих
діапазонах обертів.

Порівняння характеристик економії палива

(DF300AP пор. з оригінальною моделлю DF300)
km/l

Дві паливні форсунки

14%

GOOD

Опис: ці підвісні мотори оснащені нижнім редуктором, розмір якого
більше, ніж у стандартної моделі, і, завдяки більшому передатному
числу (2,42:1), дозволяє використовувати великий 14-дюймовий (36
см) гребний гвинт, з яким ця високопотужна система забезпечує
просто вибухову передню тягу.
Переваги: ■ Потужність руху і точність маневрування навіть з важким
вантажем на борту.
■ Приголомшлива потужність, що дозволяє використовувати
гребні гвинти великого діаметра, також забезпечуючи
надзвичайно швидкий розгін і чудові характеристики
прискорення.

Опис: конструкція, що забезпечує прямий потік повітря від впускного
отвору до циліндра, запобігаючи підвищенню температури повітря,
що надходить, і покращуючи ККД паливного циклу.
Переваги: ■ Дозволяє отримати більш високу корисну потужність
при досить невеликому робочому об'ємі мотора, також
поліпшуючи характеристики паливної економічності.

ENGINE SPEED

Найбільше передатне число в кожному з відповідних класів

DF50AV, DF60AV

DF60A

Опис: система регулювання фаз газорозподілу застосовується для
синхронізації відкриття і закриття впускного клапана залежно від
режимів роботи двигуна.
■ Забезпечує плавне
Переваги: 
Крива крутильного моменту (DF175)
та інтенсивне
підвищення крутильного
with VVT
моменту.
■ Гарантує чудові
характеристики розгону
під час роботи в усіх
діапазонах швидкості.
without VVT

LOW

2-й ступінь редуктора:
12:25=2,08

DF25/30A, DF350A

TORQUE

Переваги:

Прямий повітрозабір

DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF250,
DF250AP, DF300AP, DF350A

DF350A

Trolling
DF300AP (LEAN BURN)

Crusing

High-Speed

rpm

Original DF300

Споживає на 14% менше палива, ніж оригінальний DF300, зокрема, в діапазоні середніх
(крейсерських) швидкостей, в якому мотор працює більшість часу.
Дані, використані для побудови наведених діаграм, були отримані під час внутрішніх випробувань, які проводили в однакових умовах. Фактичні результати можуть варіюватися
залежно від умов експлуатації (конструкції, розмірів і ваги судна, погоди тощо).

Опис: дві паливні форсунки дозволяють
постачати у кожний циліндр рівно стільки
палива, скільки необхідно в конкретний
момент часу.
Переваги: ■ Сприяють підвищенню корисної
потужності й покращенню паливної
економічності.

Технології Suzuki

Інноваційні

Надійні
Саморегульований ланцюг
синхронізації
DF40A і вищі

Опис: цей ланцюг синхронізації працює в оливній ванні, таким чином,
не потребуючи змащування, і оснащений автоматичним гідравлічним
натягувачем, який постійно підтримує належний натяг ланцюга.
Переваги: ■ Більш висока зносостійкість порівняно з конструкціями
ремінного типу на підвісних
моторах цього класу.
■ Не потребує технічного
обслуговування.

Антикорозійне покриття Suzuki
Всі моделі
Опис: для захисту зовнішніх поверхонь підвісних моторів від корозійного
пошкодження використовують спеціальне захисне покриття, яке
наносять безпосередньо на алюмінієву поверхню підвісного
мотора для забезпечення максимального тужавіння з поверхнею.
Переваги: ■ Захист від корозії сприяє підвищенню загальної
зносостійкості підвісного мотора.

Система двунаправлених заслінок
Suzuki

Система прецизійного керування Suzuki

Безшумна робота

(Електронне керування дроселем і перемиканням передач)

DF150AP, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF350A

DF150AP, DF175AP, DF200AP, DF250AP, DF300AP, DF350A
Опис: система дистанційного керування (пульт) підвісним мотором, що
відбувається завдяки передаванню електричних сигналів, на відміну
від традиційних механічних систем з тросовим приводом.
■ Суттєве зменшення тертя і спротиву порівняно з
Переваги:
системами механічного типу з тросовим приводом.
■ Швидка та надійна робота.
■ У поєднанні з системою контролю спалювання
збіднених паливних сумішей забезпечує покращення
паливної економічності в широкому діапазоні обертів.

Опис: низький рівень шуму досягається за рахунок використання
глушника шуму на впуску.
■ Безшумна робота.
Переваги:
■ Зниження рівня шуму
Глушник
робить ходіння на човнах
ще більш приємним
заняттям.

Два мотори

DF350A

Два водоприймача
DF250AP, DF300AP
Опис: система охолодження мотора заснована на надходженні води
через водоприймачі, розташовані в нижній частині, причому на цих
моделях їх аж два замість традиційного одного.
■ Забезпечують збільшення інтенсивності водного
Переваги:
потоку, поліпшуючи ефективність охолодження.
■ Розташування водоприймача у передній частині
корпусу редуктора забезпечує надходження більшої
кількості води не лише на високих швидкостях, але й
під час застосування мілководного приводу.

Опис: нова модель DF350A оснащена двома вигнутими заслінками на
повітрозабірнику, що забезпечують надходження до мотора достатньої
кількості повітря і при цьому відділяють воду, бризки та вологу,
перешкоджаючи їх потраплянню під капот.
Переваги: ■ Утворюють систему прямого повітрозабору, що сприяє
підвищенню вихідної потужності мотора.

DF4/5/6A

Система обмеження нахилу
DF50AV, DF60A і вищі (за виключенням DF60AQH)

Система виявлення води Suzuki
WATER DETECTING
SYSTEM

DF100A/B і вищі

Опис: допомагає захистити двигун від потрапляння води в паливо.
Включає паливний фільтр із чутливим датчиком виявлення води.
У разі наявності води в паливі подає водієві візуальні та звукові
попереджувальні сигнали.
Переваги: ■ Допомагає запобігти потраплянню води в паливо, яке
призводить до неповного згоряння, зниження вихідної потужності та
корозії.

Система подвійного гребного
гвинта Suzuki
DF350A

Опис: система подвійного гребного гвинта Suzuki дозволяє застосовувати
два гребних гвинта, які обертаються в протилежних напрямках, на одному
моторі.
■ Підвищена стійкість під час руху вперед завдяки
Переваги:
усуненню поперечних сил, які діють під час
використання одного гребного гвинта.
■ Більш ефективне передавання потужності від мотора
на воду.
■ Потужний задній хід і гальмівне зусилля.
■ Зниження спротиву води завдяки невеликим розмірам
редуктора.
■ Краще «зчеплення» з водним середовищем і швидкий
розгін після запуску.

На правому боці
Фронтально
На лівому боці

DF40A і вищі (за виключенням DF150/175/225/250)

Система перемикання напряму
обертання Suzuki

Опис: конструкція мотора дозволяє знімати його та перевозити на
човні в будь-якому з 3 можливих положень.
Переваги: ■ Можливість зберігання в будь-якому місці.
■ Не треба спеціально турбуватись про місце або спосіб
перевезення.

Опис: система обмеження нахилу, яка не дозволяє підвісному мотору
перехилятись, обмежуючи його нахил
певним заданим кутом.
Система обмеження
нахилу
Переваги: ■ Забезпечує захист човна
і мотора від пошкоджень внаслідок
надмірного нахилу підвісного мотора.

Система управління на малому ході (режим
тролінга Suzuki; опційне обладнання)

Інноваційні

Три положення під час
зберігання та перевезення

Один мотор

Опис: система підтримання постійної швидкості руху судна на
низьких обертах. Встановлюється на всіх моделях із румпелем,
починаючи з DF40A, і вище.
Переваги: ■ Дозволяє підтримувати постійну швидкість руху судна на
низьких обертах без необхідності залучення дроселя.

Система безключового запуску
KEYLESS START
SYSTEM

DF70A і вищі (за виключенням DF150/175/200/225/250)

Опис: система, що дозволяє запускати мотор за допомогою
безконтактного електронного ключа у вигляді брелка, який можна
завжди мати при собі.
■ Дозволяє запобігти викраданню набагато ефективніше
Переваги: 
за звичайні ключові системи.
■ Не треба вставляти ключ у замок запалювання.

DF150AP, DF175AP, DF200AP, DF250AP, DF300AP

Опис: функція, що надає можливість перемикання між режимами
звичайного та зворотного обертання гребного гвинта на одному
підвісному моторі. Потребує встановлення додаткового з'єднувача.
Переваги: ■ Один і той самий підвісний мотор здатен працювати в
режимах як прямого, так і зворотного обертання.

Компанія SUZUKI є лідером за кількістю нагород за інноваційні рішення
Нагороди за інновації (якими відзначають новаторські технологічні
рішення), які щороку вручаються NMMA (Американською національною
асоціацією суднобудівників), вважають одними з найпочесніших
у галузі виробництва продукції для водних транспортних засобів.
Кожного року нові вироби в галузі суднобудування та судноплавства
отримують нагороди в номінації «виріб, який характеризується
технічною досконалістю, практичністю, економічністю й пропонує
реальні переваги для споживача».
Починаючи з моделі DT200 Exanté у 1987 році й закінчуючи моделями
DF30A/DF25A у році 2014, підвісні мотори Suzuki отримували цю
нагороду за інновації загалом вісім разів. Сім з них приходились на
чотиритактні підвісні мотори, що є найбільшою в галузі кількістю
нагород, здобутих в категорії моторів.

Здобуті нагороди

1987: DT200 Exanté / 1997: DF70 і DF60 / 1998: DF50 і DF40 / 2003: DF250 / 2006:
DF300 / 2011: DF50A і DF40A / 2012: DF300AP / 2014: DF30A і DF25A

