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INNOVATIE INSPIREERT ONS.
Innovatie. Het is de reis naar een bestemming die net buiten 
bereik ligt. Het is het gevoel nooit tevreden te zijn. Het is de 
zekerheid dat het karwei nooit af is. Evinrude houdt zich  
al meer dan een eeuw bezig met creëren, vervaardigen 
en opnieuw bedenken. 

Maar innovatie vind je niet in het verleden. Je vindt het in het 
heden, de toekomst en enig moment waarin we vooruitgang 
boeken, waarin we opwindende prestaties, intelligent design en 
extreme duurzaamheid omzetten in de meest indrukwekkende 
vaarervaringen die denkbaar zijn. En ongeacht waar innovatie 
ons naartoe brengt, we staan klaar om nog verder te gaan.

||  5



DE EVINRUDE E-TEC G2. EEN 
BUITENBOORDMOTOR DIE ZO  
EEN IS MET DE BOOT DAT ZE 
VOOR ELKAAR GEMAAKT LIJKEN.

AFWERKING OP MAAT
OPGERUIMDE 
KABELDOORVOERNAADLOZE INTEGRATIE

Dynamic Power Steering 
voor soepele bediening 
bij elke snelheid. Exclusief 
i-Trim systeem dat de 
motor automatisch en op 
intelligente wijze trimt. 
Volledig geïntegreerde 
digitale bediening voor 
totale controle. Boot 
en buitenboordmotor 
werken in perfecte 
harmonie samen voor een 
intuïtieve vaarervaring.

Het opvallende 
exterieurontwerp omvat een 
unieke vorm met moderne 
lijnen en keuze uit honderden 
kleurencombinaties. Kies een 
ontwerp dat bij uw boot past, 
voor een onderscheidend 
effect op het water. Want 
onderscheid maakt het 
leven zoveel interessanter.

Het gepatenteerde Dual-Axis 
Rigging System verenigt 
essentiële motorfuncties en 
vereenvoudigt het verloop 
van motorkabels en -slangen 
door deze samen door 
een enkele buis te leiden. 
Het resultaat is grotere 
duurzaamheid, minder 
vrijliggende onderdelen 
en meer ruimte in de kuip.
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INTRODUCTIE VAN 
DE C 150 – C 200 
EVINRUDE E-TEC G2.
Booteigenaren vroegen erom. Wij leverden. Het hoogste 
koppel, het beste brandstofrendement en de laagste totale 
emissiewaarden zijn nu leverbaar met C 150 tot C 200. 

Dit betekent dat het grote aantal baanbrekende innovaties 
en voordelen van de Evinrude E-TEC G2 technologie nu 
leverbaar is voor meer boottypes, meer booteigenaren 
en meer vaarervaringen.
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MODELOPTIES

ASLENGTE-OPTIES1

KLEURENOPTIES VOOR ZIJPANEEL

KLEURENOPTIES VOOR BOVENPANEEL

KLEURENOPTIES VOOR ACCENTSTREPEN

E 300 || E 250 H.O. || E 250 || E 225 H.O.

20 inch || 25 inch || 30 inch

E 225 || E 200 H.O. || C 200 || C 175
C 150 H.O. || C 150

Ware innovatie kent tal van verschijningsvormen – in dit 
geval honderden kleurencombinaties. De Evinrude E-TEC 
G2 is de eerste buitenboordmotor ter wereld waarvan 
u de kleuren van de zij-, boven- en frontpanelen en de 
accentstrepen zelf kunt kiezen. 

Pas uw Evinrude E-TEC G2 geheel naar eigen smaak 
aan, perfect passend bij uw boot. Of neem een 
Evinrude bootpakket met exclusieve merkkleuren.

ONTWERP UW EIGEN 
EVINRUDE E-TEC G2.

130-inch aslengte alleen leverbaar op Evinrude E-TEC G2 E 250 en E 300 modellen|| 10



ONTWERP UW EVINRUDE E-TEC G2 OP EVINRUDE.COM
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HIJ ZIET ER UNIEK UIT  
OMDAT HIJ UNIEKE 
PRESTATIES LEVERT.
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BESTE 
BRANDSTOFRENDEMENT  
IN ZIJN KLASSE 

VERFIJNDE 
VAAREIGENSCHAPPEN

HOOGSTE KOPPEL  
IN ZIJN KLASSE

Met PurePower Combustion 
levert de Evinrude E-TEC 
G2 tot wel 30% meer 
koppel dan concurrerende 
buitenboordmotoren – de 
hoogste waarde in zijn 
klasse.1 Bovendien levert 
elke Evinrude E-TEC 
ongeëvenaard veel koppel 
bij lage toerentallen dankzij 
tweetakttechnologie met 
directe injectie.

Met een Evinrude E-TEC G2 
betaalt u veel minder aan de 
pomp omdat u 15% minder 
brandstof verbruikt dan de 
gangbare viertaktmotor.2 
Dat betekent een fikse 
besparing en meer tijd 
op het water.

Met de volledig geïntegreerde 
i-Trim die automatisch voor 
de optimale trim zorgt, de 
Dynamic Power Steering voor 
betere bestuurbaarheid, en 
de hydrodynamische SLX 
tandwielkast voor lichtere 
besturing, biedt de Evinrude 
E-TEC G2 een bijzonder 
soepel en tegelijkertijd 
vertrouwenwekkend 
stuurgevoel.

1Opgegeven koppel op basis van door BRP uitgevoerde vermogenstests van Evinrude E-TEC G2 C 150 H.O., Yamaha 150 SHO® 

en Mercury 150 FourStroke. Effectief koppel afhankelijk van motortype | 2Opgegeven brandstofverbruik op basis van door 
BRP uitgevoerde ICOMIA tests van Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., Yamaha 250 SHO® en Mercury OptiMax® E 250 in een 
testbad ter bepaling van de ICOMIA gemiddelde-verbruikscyclus. Effectief brandstofverbruik afhankelijk van motortype. ||  13



Het Starboard-Starboard Motorconcept, dat leverbaar 
is op E 200 H.O motoren en hoger, levert snellere 
acceleratie, een betere staande start, meer trekkracht 
en grotere betrouwbaarheid.

STARBOARD-STARBOARD CONCEPT

De digitale bedieningselementen en meters zijn zodanig ontworpen dat ze u complete, 
heldere motorinformatie geven voor betere controle, terwijl het baanbrekende i-Trim 
systeem automatisch voor de optimale motortrim zorgt.

I-TRIM MET VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE DIGITALE BESTURING 

Onze exclusieve directe-injectietechnologie bepaalt 
de prestatiestandaard voor buitenboordmotoren 
met de optimale lucht-/brandstofverhouding van 
14:1. Daarmee bereiken we het hoogste koppel, het 
beste brandstofrendement en de laagste totale 
emissiewaarden in deze klasse. Dat staat centraal 
in Evinrude's E-TEC G2 technologie.

E-TEC DIRECTE INJECTIE

Het slanke, hydrodynamische ontwerp zorgt voor een 
lichtere besturing en produceert minder weerstand 
zonder snelheid en acceleratie op te offeren. Het robuuste 
tandwielstelsel garandeert maximale duurzaamheid.

SLX TANDWIELKAST

1Opgegeven brandstofverbruik op basis van door BRP uitgevoerde ICOMIA tests van Evinrude 
E-TEC G2 E 250 H.O., Yamaha 250 SHO® en Mercury OptiMax® E 250 in een testbad ter bepaling 

van de ICOMIA gemiddelde-verbruikscyclus. Effectief brandstofverbruik afhankelijk van motortype.

PRESTATIETECHNOLOGIE
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We ontwikkelden de meest efficiënte zuiger-
cilindercombinatie in de branche voor een optimale 
verbranding, ongeëvenaarde prestaties en tot wel 
15% groter brandstofrendement in vergelijking met 
concurrerende buitenboordmotoren.1

PURE POWER COMBUSTION

Met de Variable Vent Ports kunt u uw schroef perfect afstellen op uw boot en 
motor, voor maximale acceleratie. Deze maatstaf in zijn klasse optimaliseert 
het superieure koppel en vermogen van een Evinrude E-TEC G2.

RAKER H.O. SCHROEF

Deze is direct in het middendeel geïntegreerd 
en is zodanig ontworpen dat de stuurweerstand 
wordt aangepast voor superieure bediening en 
meer controle in krappe bochten en bij golfslag; 
daar waar dat het meest nodig is.

DYNAMISCHE STUURBEKRACHTIGING

Met zijn ultrasnelle microprocessor is de 
speciaal voor de zeevaart ontworpen EMM het 
“brein” van de motor, dat voor ogenblikkelijke 
gas- en schakelrespons zorgt en uw boot 
sneller tot planeren brengt.

EMM (MOTORMANAGEMENTMODULE)
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EEN MOTOR WAAROP JE KUNT 
VERTROUWEN, ELKE GOLF OPNIEUW.
Soms is varen niet eenvoudig. Soms slaat het weer plotseling om, en als dan fikse 
deining ontstaat kan dat voor spanning en ander ongemak zorgen. En het enige 
waarop je dan kunt vertrouwen zijn je vaardigheden en je motor. 

Evinrude buitenboordmotoren zijn ontworpen, gebouwd en getest om tegen alles 
opgewassen te zijn. Omdat we weten dat een Evinrude motor ook onder de zwaarste 
omstandigheden op zijn best moet zijn.

“ Wat ik het meest waardeer 
aan een Evinrude is zijn 
betrouwbaarheid.  
Ik weet dat hij me altijd veilig 
thuisbrengt. ” 

RYAN BROWN, EVINRUDE E-TEC G2 EIGENAAR
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DUURZAME ONDERDELEN.
 
Alle Evinrude E-TEC zuigers 
worden vervaardigd van 
een legering die door NASA 
ingenieurs is ontwikkeld en 
die 2,5 maal sterker is dan 
conventionele zuigerlegeringen. 
Voor u betekent dit grotere 
duurzaamheid en een langere 
motorlevensduur.

MINDER ONDERDELEN
 
In een E-TEC motor met directe 
injectie worden geen riemen, 
nokkenassen of uitlaatkleppen 
toegepast, waardoor er minder 
onderdelen zijn die kunnen slijten 
of defect kunnen raken dan in een 
conventionele motor. Simpeler  
is niet alleen beter. Simpeler is  
ook duurzamer.

CORROSIEWEERSTAND  
EN GARANTIE
 
Roestvrijstalen onderdelen en 
coating van titaniumoxide voor 
duurzaamheid. Elektroforese 
lakprocedé voor gelijkmatige 
en volledige dekking. We 
hebben zoveel vertrouwen in 
de corrosieweerstand van onze 
motoren dat we alle Evinrude 
E-TEC G2 motoren afleveren met 
een corrosiegarantie van 5 jaar;  
de beste in de branche. 

|| 18



DUAL AXIS KABELDOORVOERSYSTEEM
 
Het gepatenteerde Dual-Axis Rigging System leidt 
alle motor- en stuurverbindingen door één enkele 
buis, waardoor er minder vrijliggende onderdelen zijn 
en de slijtagegevoeligheid wordt verminderd. Een zorg 
minder om je druk over te maken.1

HIGH-OUTPUT RIEMLOZE DYNAMO
 
Levert met 50 Ampère het hoogste netto 
acculaadvermogen in zijn klasse op Evinrude 
E-TEC E 90 H.O. modellen en hoger. Maximum 
laadvermogen voor al uw accessoires – tot en  
met de blender en het stereosysteem.

SLE TANDWIELKAST
 
De Straight Leading Edge tandwielkast beschikt 
over zeer effectieve waterinlaten en een waterplant-
snijdende vorm aan de voorzijde, voor een koeler 
lopende motor en ultieme duurzaamheid en 
betrouwbaarheid op lange termijn.2

SLX TANDWIELKAST
 
Van binnen en van buiten ontworpen voor grotere 
duurzaamheid. De voorrand met zeewierval houdt 
de waterinlaten vrij van verstoppingen. Het robuuste 
inwendige tandwielstelsel is perfect geconstrueerd 
om tegen de zwaarste omstandigheden 
opgewassen te zijn.1

1Uitsluitend leverbaar met E-TEC G2 motoren | 2Niet leverbaar op E-TEC G2 motoren

DUURZAAMHEIDSTECHNOLOGIE
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“ Het onderhouds- en bedieningsgemak 
van de motor en de garantie maakten 
de keuze voor mij heel eenvoudig.” 
EMILY SPINK, EVINRUDE E-TEC G2 EIGENAAR 
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DE EIGENDOMSERVARING 
VAN EEN EVINRUDE 
BUITENBOORDMOTOR? 
NET ZO EENVOUDIG ALS 
DE BESTURING ERVAN.
U bent geen booteigenaar geworden om al uw tijd aan onderhoud 
te besteden. Daarom hebben we de eigendom van een Evinrude 
buitenboordmotor zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

Niet alleen is het onderhoud volkomen probleemloos, maar 
met de beste garantie, het beste brandstofrendement en de 
laagste totale emissiewaarden in zijn klasse maakt een Evinrude 
buitenboordmotor uw totale vaarervaring aanzienlijk eenvoudiger.
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BESTE BRANDSTOFRENDEMENT  
IN ZIJN KLASSE 
 
De PurePower Combustion van de Evinrude 
E-TEC G2 is zo efficiënt dat geen enkele 
druppel brandstof wordt verspild, waardoor 
u tot wel 15% minder brandstof verbruikt 
dan de gangbare viertaktmotoren.1 
Brandstofzorgen heeft u voortaan 
niet meer.

5 JAAR MOTOR- EN CORROSIEGARANTIE 
 
De beste buitenboordmotor in de branche 
wordt geleverd met de beste garantie in de 
branche: 5 jaar garantie op de motor en 5 
jaar corrosiegarantie met niet-afnemende 
dekking.2 Geen van onze concurrenten komt 
ook maar enigszins in de buurt.

AUTOMATISCHE OPSLAG- /
WINTERAANPASSING 
 
We hebben nieuwe betekenis gegeven 
aan het begrip winterklaar maken. 
Aangezien u dit met een Evinrude E-TEC 
binnen 4 minuten zelf kunt doen, zijn de 
gebruikelijke omslachtige voorbereidingen 
voor de winter voortaan overbodig. Een 
warme dag in het najaar? Ga gewoon 
vissen en herhaal de automatische 
winteraanpassing.

100% CONFORM GLOBALE EMISSIES
 
Waar ter wereld uw boot u ook naar toe 
brengt, de Evinrude E-TEC is altijd welkom. 
Alweer een obstakel minder voor meer tijd 
op het water. 

GEEN INLOOPPERIODE. GEEN 
OLIEVERVERSINGEN. 
 
Geen inloopperiode van 20 uur zoals bij onze 
concurrenten, en geen olieverversingen. Dus 
terwijl andere motoren voor onderhoud in de 
werkplaats staan, geniet u van meer tijd op 
het water.

LAAGSTE EMISSIENIVEAUS
 
Een zuinigere motor is een schonere motor. 
De PurePower Combustion van een Evinrude 
E-TEC G2 is zo schoon dat deze 75% minder 
gereguleerde emissie3 dan concurrerende 
viertaktmotoren produceert, waardoor 
het water voor u en komende generaties 
schoon blijft.

HET GUNSTIGSTE ONDERHOUDSSCHEMA 
 
De Evinrude E-TEC geeft nieuwe betekenis 
aan het begrip geringe onderhoudsbehoefte 
met 3 jaar of 300 bedrijfsuren zonder 
dealeronderhoud. De Evinrude E-TEC G2 
legt de lat nog hoger met 5 jaar of 500 
bedrijfsuren zonder dealeronderhoud.

1Opgegeven brandstofverbruik op basis van door BRP uitgevoerde ICOMIA tests van Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., Yamaha 
250 SHO® en Mercury OptiMax® E 250 in een testbad ter bepaling van de ICOMIA gemiddelde-verbruikscyclus. Effectief 
brandstofverbruik afhankelijk van motortype 2Uitsluitend leverbaar op E-TEC G2, in geselecteerde landen. | 3Opgegeven 
emissiewaarden op basis van vermelde gecertificeerde emissies van Evinrude E-TEC G2 E 250 H.O., Yamaha 250 SHO® en 
Mercury OptiMax® 250 PROXS. Effectieve emissiewaarden afhankelijk van motortype.

VOORDELEN VOOR DE EIGENAAR
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E-TEC G2
 
De Buitenboordmotor Van De 
Toekomst
C 150 – E 300

HET EVINRUDE 
ASSORTIMENT

E-TEC 
 
The One That Started It All
E 25 – E 135 H.O.
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MULTI-FUEL
 
Volledig Onderdompelbare Motoren
E 30 MFE – E 55 MFE

DRAAGBARE MOTOREN
 
Compact, Praktisch Vermogen
E 3,5 – E 15
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EVINRUDE E-TEC
MULTI-FUEL MOTOREN

MULTI-FUEL CAPABLE 
 
De eerste buitenboordmotor 
die geschikt is voor 
verschillende soorten 
brandstof, inclusief kerosine, 
JP-4, JP-5, JP-8, Jet A en Jet B, 
en natuurlijk gewone benzine. 
Met één schakelaar verandert 
u het brandstoftype, zonder 
compromissen ten aanzien van 
de prestaties.

OPTIONELE JETAANDRIJVING 
 
Biedt de optie van aandrijving 
zonder schroef, wat veiligheids- 
en prestatievoordelen biedt 
en een aantal bijkomende 
toepassingen mogelijk maakt. Bij 
dit unieke ontwerp wordt een groot 
schoepenwiel verbonden met 
een volledige tandwielkast, wat 
superieure stuwkracht en prestaties 
oplevert in vergelijking met 
conventionele jetpompen.

GEBOUWD VOLGENS MILITAIRE 
SPECIFICATIES 
 
Dag in dag uit vertrouwt het 
Amerikaanse leger op de MFE-
technologie om missies uit te 
voeren en de manschappen veilig 
thuis te brengen. Indien Evinrude's 
technologie voldoende robuust 
voor hen is, stel u dan voor wat 
deze voor u kan doen.

E 30 MFE–E 55 MFE
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Het bedienen van een draagbare buitenboordmotor hoeft niet ingewikkeld 
te zijn. Het gaat erom zo snel en gemakkelijk mogelijk vaarklaar te zijn om 
optimaal van uw tijd op het water te kunnen genieten. 

Deze motoren hebben veel te bieden ondanks hun compacte afmetingen. 
Van een ingebouwde brandstoftank tot een doorstroomschroef voor een 
geruisloze motorloop bieden ze alles wat u nodig heeft om meer plezier te 
beleven aan uw boot. Met CD ontsteking en een choke met versneld stationair 
toerental voor gemakkelijker en sneller starten, en verstelbare stuurkracht 
voor minder inspanning en vermoeidheid. 

Deze motoren zijn bovendien schoon, waarvoor ze door de California Air 
Resource Board met drie sterren zijn beloond. En bovendien worden alle 
Evinrude draagbare buitenboordmotoren geleverd met een garantie van 3 jaar.

EVINRUDE DRAAGBARE 
MOTOREN: COMPACT,  
SIMPEL EN PRAKTISCH

E 3,5 – E 15
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Toerenteller  
+ brandstoftank

Toerenteller  
+ Trim-meter
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RIGGING KITS BESCHIKBAAR

E 25  
t/m E 30

E 40  
t/m E 90

E 90 H.O. t/m  
E 135 H.O.

TELLERS EN EXTRA’S

E-TEC G2 C 150 t/m E 300
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* Standaard rigging kits, inbegrepen in de prijs van bovenstaande motoren.  
Informatie over prijzen van kits en opties: neem contact op met uw lokale dealer.
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B E S T U R I N G  V I A  J O Y S T I C K

V O L L E D I G  N I E U W E  E V I N R U D E

Met het volledig nieuwe Evinrude iDock joystick-besturingssysteem kunt u 360 graden aanmeren vol vertrouwen. 
Door dit intuïtieve systeem beschikken booteigenaren van alle vaardigheidsniveaus over geavanceerde, uit de 
luchtvaart afkomstige gyroscoopsensortechnologie, waarmee ze hun boot zelfs onder de zwaarste omstandigheden 
eenvoudig manoeuvreren en aanmeren kunnen. Het systeem wordt gekoppeld aan de bestaande geïntegreerde 
besturingsfunctie van Evinrude E-TEC® G2™ motoren en kan eenvoudig en naadloos in uw bootpakket worden 
opgenomen. En omdat het systeem gebruikt maakt van de E-TEC G2 architectuur, zijn er geen bijkomende kosten 
voor aanvullende externe pompen of installatie. Het systeem maakt aanmeren via joystick mogelijk en verhoogt 
direct de waarde van alle tweemotorige boten waarop het geïnstalleerd wordt. Want alle booteigenaren verdienen 
100% vertrouwen bij het aanmeren.

A A N M E R E N  A L S  E E N  P R O F E S S I O N A L
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SPECIFICATIES E-TEC G2 DRAAGBARE MOTOREN MFE8

Model
300, E 250 H.O. 
250, E 225 H.O. 
225, E 200 H.O. 

C 200, C 175
C 150 H.O., C 150

E 200, E 175, E 150 H.O.
E 150, E 135 H.O.  A 115 H.O., E 115, E 90 H.O. E 90, E 75 E 60, E 50, E 40 E 30, E 25 E 15, E 9.8, E 6, E 4, E 3.5 E 55 MFE, E 30 MFE

Motortype V6 74° E-TEC  
Directe Injectie

V6 66° E-TEC  
Directe Injectie

V6 60° E-TEC  
Directe Injectie

V4 60° E-TEC  
Directe Injectie

3-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder,  
1-cilinder

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

Boring x slag (mm) 98 x 76 86 x 78,7 91 x 66 91 x 66 91 x 66 91 x 66 76 x 64

61 x 60
55 x 44 
59 x 45  
55 x 36

91 x 66

Cilinderinhoud [cc] 3.441 2.744 2.589 1.726 1.295 863 577

351  
209  
123  

85.5

863

Overbrengingsverhouding  
(aslengte)1 1,85:1 2,17:1 1,86:1 (20”) 

1,85:1 (25”)
2,00:1 (20”) 
2,25:1 (25”)

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 2,90:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1 2,67:1

Toerentalbereik  
volgas 5.400-6.000 omw/min 5.000-6.000 omw/min 5.300-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min 5.000-5.500 omw/min 5.500-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min 4.500-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min

Gewicht (kg)2 244 240
225 190 177 145 105 68

52 
37 
26 

18.4

113  
70

Starten1 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch of koord 
 (alleen 40) Elektrisch of koord7 Elektrisch of handbediend Koord3

Bediening Geïntegreerd digitaal schakel- 
en gasmechanisme

Geïntegreerd digitaal schakel- 
en gasmechanisme

Mechanisch  
(ICON EST Digitaal Accessoire) Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Afstandsbediening of stuurarm Mechanisch

Brandstofinductie
E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe 
 injectie met gelaagde laag-

toerental verbrandingsmodus

E-TEC directe 
 injectie met gelaagde laag-

toerental verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus
Met carburateur

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

Dynamo- 
vermogen3

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur4

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur4

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

56 ampère totaal / 
15 netto voor apparatuur6

Alleen op Elektrische 
modellen: 12V, 60W, 5A, 12V, 

80W, 6A, 12V, 145W, 12A

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

Besturing1 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening of stuurarm Afstandsbediening of stuurarm Stuurarm of afstandsbediening Stuurarm

Hydraulische besturing1 Geïntegreerd Geïntegreerd Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire NA

Elektrodynamische  
stuurbekrachtiging1 Geïntegreerd Geïntegreerd Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire NA NA

Trimmethode1 Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt of Manual Tilt Power Trim en Tilt of Manual Tilt Manual of Power Tilt Manual Tilt met hulpcilinder

Aslengte (inch)
20”  
25”  
30”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25” 20” 15”  

20”

15” 
20” 
25”

20”

1Kan variëren afhankelijk van het motormodelnummer. / 2Het gewicht verwijst naar het werkelijke gewicht (inclusief alle vloeistoffen) voor het lichtste model/de lichtste versie van ieder vermogen in de betreffende groep. / 3Voor modellen die uitsluitend met een koord gestart 
kunnen worden, is een optionele laadset (accessoire) nodig. / 4 Variabele spanning computergestuurd 133 A. Huidig stroomverbruik berekend bij 13,5 V. Netto acculaadvermogen voor apparatuur is 50 A. / 5 Variabele spanning computergestuurd 81 A. Huidig stroomverbruik 
berekend bij 13,5 V. Netto acculaadvermogen voor apparatuur is 25 A. / 6 56 A. Huidig stroomverbruik berekend bij 13,5 V. Netto acculaadvermogen voor apparatuur is 15 A. / 7Elektrische uitvoering is ook geschikt voor startkoord. / 8 Alleen verkrijgbaar voor regeringsaankoop. / 
Opmerking: Tegendraaiend staartstuk met Power Trim & Tilt leverbaar op motoren met E 300, E 250, E225, E 200, C 200, E 175, C 175, E 150, C 150, et E 155 (met uitzondering van High Output modellen). / 9 Model zonder stuurbekrachtiging (Trac +). 

Brandstofverbruik: Beweringen over brandstofverbruik zijn gebaseerd op laboratoriumtests volgens ISO 8178-4 en boottests uitgevoerd in de testfaciliteiten van BRP. Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van de boot, de lading, de gebruiksomstandigheden, de schroef 
en de vaargewoonten. ***Nominaal vermogen: Het vermogen van Evinrude® buitenboordmotoren is gemeten volgens de procedure van de National Marine Manufacturer’s Association (NMMA) standaard 28/83 van de International Council of Marine Industry Associates (ICOMIA). 
Voor alle modellen is tegen meerprijs een groot aantal verschillende schroeven leverbaar. Een compleet programma Cyclone™, Hydrus®, SSP®, Raker® II, Raker® H.O., Rogue™, RX4, Viper™, en Rebel® schroeven is leverbaar voor modellen met standaard en tegengestelde rotatie.
Specificaties: Ter bevordering van ons beleid voor continue productverbetering behouden we ons het recht voor om het ontwerp van een buitenboordmotor te allen tijde stop te zetten, te vervangen, te veranderen of te verbeteren, zonder enige verplichting om eerder gefabriceerde motoren 
aan te passen. We behouden ons het recht voor om op ieder moment specificaties, prijs, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. De informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente technische gegevens bij het ter 
perse gaan. Raadpleeg uw Evinrude dealer voor de meest recente productinformatie Mogelijk hebben sommige afgebeelde modellen accessoires of opties die uitsluitend tegen meerprijs bij uw Evinrude dealer verkrijgbaar zijn.  De motorprestaties kunnen variëren afhankelijk van, onder 
andere, de algemene omstandigheden, de omgevingstemperatuur, de vaarbekwaamheid, de opties en wijzigingen, het gewicht van bestuurder en passagiers, het motortype en de optionele uitrusting. De verkrijgbaarheid en garantie van producten kan verschillen afhankelijk van de regio.
Voor reclamedoeleinden ziet u in sommige illustraties in deze brochure professionele bestuurders die manoeuvres uitvoeren onder ideale en/of gecontroleerde omstandigheden. Probeer deze of andere riskante manoeuvres niet als ze uw vaarbekwaamheid te boven gaan Raadpleeg 
steeds uw lokale dealer wanneer u een buitenboordmotor kiest voor uw specifieke behoeften, en volg nauwgezet de Gebruikershandleiding en de op het product aangebrachte labels. Vaar altijd op een verantwoorde en veilige manier. U kunt ernstige verwondingen oplopen als u 
waarschuwingen negeert, de instructies niet opvolgt of boten en motoren op een verkeerde manier gebruikt. Gebruik uw gezond verstand en wees hoffelijk. Neem de geldende plaatselijke wetten en voorschriften altijd in acht. Respecteer de rechten van andere watersporters, omstanders, 
kustbewoners en -bezoekers, en blijf op veilige afstand. Draag steeds aangepaste kleding, in overeenstemming met het weer, de vaaromstandigheden, de leeftijd en bekwaamheden van de passagiers, enz. Drinken en varen gaan niet samen.

E-TEC E-TEC
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SPECIFICATIES E-TEC G2 DRAAGBARE MOTOREN MFE8

Model
300, E 250 H.O. 
250, E 225 H.O. 
225, E 200 H.O. 

C 200, C 175
C 150 H.O., C 150

E 200, E 175, E 150 H.O.
E 150, E 135 H.O.  A 115 H.O., E 115, E 90 H.O. E 90, E 75 E 60, E 50, E 40 E 30, E 25 E 15, E 9.8, E 6, E 4, E 3.5 E 55 MFE, E 30 MFE

Motortype V6 74° E-TEC  
Directe Injectie

V6 66° E-TEC  
Directe Injectie

V6 60° E-TEC  
Directe Injectie

V4 60° E-TEC  
Directe Injectie

3-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

2-cilinder,  
1-cilinder

2-cilinder lijnmotor met E-TEC  
Directe Injectie

Boring x slag (mm) 98 x 76 86 x 78,7 91 x 66 91 x 66 91 x 66 91 x 66 76 x 64

61 x 60
55 x 44 
59 x 45  
55 x 36

91 x 66

Cilinderinhoud [cc] 3.441 2.744 2.589 1.726 1.295 863 577

351  
209  
123  

85.5

863

Overbrengingsverhouding  
(aslengte)1 1,85:1 2,17:1 1,86:1 (20”) 

1,85:1 (25”)
2,00:1 (20”) 
2,25:1 (25”)

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 2,90:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1 2,67:1

Toerentalbereik  
volgas 5.400-6.000 omw/min 5.000-6.000 omw/min 5.300-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min 5.000-5.500 omw/min 5.500-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min 4.500-6.000 omw/min 5.500-6.000 omw/min

Gewicht (kg)2 244 240
225 190 177 145 105 68

52 
37 
26 

18.4

113  
70

Starten1 Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch of koord 
 (alleen 40) Elektrisch of koord7 Elektrisch of handbediend Koord3

Bediening Geïntegreerd digitaal schakel- 
en gasmechanisme

Geïntegreerd digitaal schakel- 
en gasmechanisme

Mechanisch  
(ICON EST Digitaal Accessoire) Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Afstandsbediening of stuurarm Mechanisch

Brandstofinductie
E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe 
 injectie met gelaagde laag-

toerental verbrandingsmodus

E-TEC directe 
 injectie met gelaagde laag-

toerental verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus
Met carburateur

E-TEC directe injectie met 
gelaagde laag-toerental 

verbrandingsmodus

Dynamo- 
vermogen3

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur4

133 ampère totaal / 
50 netto voor apparatuur4

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

56 ampère totaal / 
15 netto voor apparatuur6

Alleen op Elektrische 
modellen: 12V, 60W, 5A, 12V, 

80W, 6A, 12V, 145W, 12A

81 ampère totaal / 
25 netto voor apparatuur5

Besturing1 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening of stuurarm Afstandsbediening of stuurarm Stuurarm of afstandsbediening Stuurarm

Hydraulische besturing1 Geïntegreerd Geïntegreerd Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire NA

Elektrodynamische  
stuurbekrachtiging1 Geïntegreerd Geïntegreerd Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire Accessoire NA NA

Trimmethode1 Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt Power Trim en Tilt of Manual Tilt Power Trim en Tilt of Manual Tilt Manual of Power Tilt Manual Tilt met hulpcilinder

Aslengte (inch)
20”  
25”  
30”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25”

20” 
25” 20” 15”  

20”

15” 
20” 
25”

20”

E-TEC E-TEC

Garantie: BRP-PROGRAMMA VOOR VERLENGDE BEPERKTE GARANTIE VAN 5 JAAR (STANDAARD 3 + 2): (alleen aangeboden via BRP European Distribution SA en erkende BRP dealers van Evinrude®- buitenboordmotoren, die verkocht zijn aan inwoners van de Europese Unie 
voor puur recreatief gebruik). Dit Verlengde Beperkte Garantie-programma verlengt de standaard 36 maanden BRP Garantie met 24 maanden BRP Beperkte Garantie dekking (beperkt tot 750 uur en 1000 uur op G2 Modellen, al naargelang wat zich als eerste voordoet) en is van 
toepassing op alle Evinrude-buitenboordmotoren die aan deze Speciale Voorwaarden voldoen: Kwalificaties: Om in aanmerking te komen voor dit programma dient een Evinrude-buitenboordmotor gekocht te zijn door een inwoner van de Europese Unie. De garantie dient ook op de naam 
van die inwoner en ENKEL VOOR RECREATIEF GEBRUIK geregistreerd te zijn door een erkende BRP dealer of BRP OEM handelspartner op of na 27 september 2010. Alle nieuwe en ongebruikte Evinrude motoren van modeljaar 2010 of recenter komen in aanmerking. Accessoires, 
meters, tuig en verwante onderdelen worden niet gedekt door dit Programma van Verlengde Beperkte Garantie. Demo-units die geregistreerd zijn door een erkende BRP dealer op het moment van facturatie door BRP, komen ook in aanmerking voor dit programma, op voorwaarde dat 
aan alle andere voorwaarden is voldaan. Inspectie/Service/Onderhoud: De door BRP gespecificeerde pre-leveringsinspectie voor de Evinrude buitenboordmotor MOET door uw erkende BRP dealer uitgevoerd en gedocumenteerd worden (zie uw serviceboekje van BRP – hoofdstuk 
Serviceregistraties). De frequentie en aanbevelingen voor onderhoud van de buitenboordmotor MOETEN worden nageleefd, inclusief de specifieke aanbevelingen voor onderhoud in de Gebruikershandleiding van BRP. Dit omvat alle aanbevolen inspecties en onderhoud uitgevoerd 
door een erkende BRP dealer tijdens en na de eerste 36 maanden van de Beperkte Garantie van BRP. Bij gebruik in zout water en intensief gebruik zijn specifiek onderhoud en frequentere inspecties nodig, zoals beschreven in de Gebruikershandleiding van BRP Alle onderhoud 
(inclusief winterklaar maken en inspectie voorafgaand aan het vaarseizoen) moet in uw Evinrude serviceboekje van BRP door uw erkende BRP dealer worden geregistreerd. BRP behoudt zich het recht voor het onderhoudsregister op enig moment op te vragen 
om te controleren of u in aanmerking komt voor het garantieprogramma. ALLEEN onderdelen, olie en smeermiddelen goedgekeurd door BRP Evinrude mogen gebruikt worden voor onderhoud en reparaties van de Evinrude-buitenboordmotor gedurende 
de volledige periode waarop dit programma van toepassing is Door BRP goedgekeurde onderdelen kunnen nieuwe of opnieuw vervaardigde onderdelen van BRP omvatten. BRP behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht een unit onder garantie 
te repareren of te vervangen. De standaard Beperkte Garantie van BRP voor reserveonderdelen en accessoires is hierop van toepassing en wordt niet verlengd door dit programma. Bij incorrect onderhoud en/of gebruik van onderdelen en accessoires 
die niet vervaardigd of goedgekeurd zijn door BRP, wordt dit BRP-programma voor verlengde beperkte garantie van 5 jaar (standaard 3 + 2) geannuleerd. Dit kan ook uw rechten onder de standaard Beperkte Garantie van BRP beïnvloeden. Wijziging/
Aanpassing: Gewijzigde onderdelen en buitenboordmotoren van Evinrude of onderdelen en buitenboordmotoren van Evinrude waarvan de oorspronkelijke productieconfiguratie is aangepast, komen NIET IN AANMERKING voor dit BRP-programma 
voor verlengde beperkte garantie van 5 jaar (standaard 3 + 2) en het programma wordt stopgezet voor de desbetreffende onderdelen of buitenboordmotoren.
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