
 

Компанія Suzuki розширює свій модельний ряд з новими 

підвісними моторами DF175A і DF150A. 

20.09.2018 

Компанія Suzuki проводить прес-конференцію на виставці маломірних суден в м. Генуя (Genoa), 

анонсуючи випуск нових моделей підвісних моторів DF175A і DF150A. 

 

Випуск цих нових продуктів безсумнівно сприятиме зміцненню позицій компанії Suzuki в цьому 

ключовому секторі ринку підвісних моторів такої потужності. Споживачі матимуть можливість 

скористатися основними технологіями Suzuki, кожна з яких пристосована до забезпечення 

надзвичайної потужності та чудових функціональних характеристик у поєднанні з неймовірною 

економією палива – і все це в одному суперкомпактному й легковагому моторі. 



 

Чудове прискорення 

Будучи найкращими в своєму класі форсованими чотирициліндровими з лінійним розташуванням 

циліндрів і подвійним верхнім розподільним валом (DOHC) моторами з робочим об’ємом 2,9 літрів, 

ці нові моделі також характеризуються високим ступенем стиску 10,2:1, що забезпечує 

максимальний крутильний момент на низьких обертах і створює вражаюче прискорення. 

Оптимальні функціональні характеристики 

Для забезпечення максимальних функціональних характеристик нові моделі DF175A і DF150A 

оснащено напівпрямою системою повітрозабору, яка забезпечує постачання до моторного відсіку 

потоків більш прохолодного повітря, кисневим (O₂) датчиком для оптимізації спалювання пального 

й датчиком детонаційного згоряння для забезпечення підвищеної надійності. 

Крім того, компанія Suzuki застосувала свій інноваційний зміщений привідний вал для зсунення 

центру ваги підвісного мотора вперед, що покращує рівновагу та зменшує рівень вібрації на транці, 

одночасно суттєво поліпшуючи загальну компактність підвісних моторів. 

Найкращі на ринку показники паливної економічності 

Економія палива становить важливе питання для всіх шанувальників маломірних човнів. Обидві 

моделі, DF175A і DF150A, мають усі переваги, забезпечувані системою контролю спалювання 

збіднених паливних сумішей від Suzuki, яка не має аналогів у світі й створена для досягнення 

значної економії палива як на низькій швидкості, так і в інтервалі крейсерських швидкостей. Це 

досягається за рахунок прогнозування потреб у пальному залежно від умов експлуатації, 

забезпечуючи надходження до двигуна оптимальної паливноповітряної суміші, що, у випадку з 

цими новими моделями, супроводжується покращенням економії палива на 14% для DF175A 

порівняно з поточною моделлю DF175 і на 7% для DF150A порівняно з поточною моделлю DF150. 

Це ще раз доводить, що, якщо ваш човен рухається за допомогою підвісного мотора Suzuki, ви 

зможете долати більші відстані, рухатися швидше й зменшити витрати на паливо. 

 

Додаткові характеристики за окремим замовленням 

На додаток до всього вищезазначеного, пропонується цілий асортимент додаткових характеристик, 

що поставляються за окремим замовленням, зокрема, система управління на малому ході (режим 

тролінга), система легкого пуску Suzuki та найкраща на ринку система безключового запуску 

Suzuki. Ця технологія заснована на застосуванні кодованого брелока-контролера для забезпечення 

простого керування без зайвих турбот, знижуючи ризик втрати ключа. Ця система є чудовим 

протиугінним засобом, адже підвісний мотор неможливо запустити без належного коду доступу. 

Всі ці характеристики вигідно відрізняють нові моделі від моделей, які вони заміняють. Так, 

DF150A має на понад 3% більший крутильний момент за поточну модель DF150, а DF175A має на 

2,7% більший крутильний момент за поточну модель DF175. Обидві нові моделі здатні 

забезпечувати досягнення кращого рівня загальних робочих характеристик.  До того ж, для 



 

покращення плавності та надійності роботи механічних елементів керування покупцям надається 

можливість обрати один із нактоузів Suzuki ергономічної конструкції або пультів керування 

бортового встановлення. 

Обидві моделі підвісних моторів пропонуються з новими 3D-наклейками в кольорах «туманно-

чорна перлина» (Pearl Nebular Black) або «прохолодно-білий» (Cool White), дозволяючи покупцям 

обирати колір, який найбільше пасує їхньому човнові. 

Крім того, буде вперше анонсовано новорозроблену багатофункціональну приладову панель Suzuki. 

Вона пропонується у різних розмірах (з екранами 7, 9, 12 та 16 дюймів), включаючи панель з 16-

дюймовим екраном, що є найбільшим* розміром, пропонованим виробниками підвісних моторів. 

* За результатами дослідження, проведеного Suzuki 

у вересні 2018 року.  

 

Цей новий аксесуар преміум-класу пропонується 

Suzuki з метою забезпечення оптимального засобу 

комунікацій, що дозволятиме водієві човна тримати 

постійний зв’язок із навколишнім середовищем. Це 

досягається за рахунок наявності таких цінних 

функцій як картплотер, радар, риболокатор і 

відображення відомостей про погоду відновлюваних 

за рахунок приєднання до мережі Інтернет. Більш 

того, ця нова приладова панель надає водіям 

можливість доступу до функціональних даних мотора, тобто, вони можуть швидко й легко 

переглядати робочі показники підвісного мотора(ів), зручно й чітко відображувані на одному 

екрані. На відміну від будь-яких інших приладових панелей на ринку, нова багатофункціональна 

приладова панель Suzuki має дисплей, який може бути налаштований на відображення лише 

параметрів мотора або комбінації відомостей про мотор та інформації про навколишнє середовище. 
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