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Honderdtien jaar geleden weigerde Ole Evinrude zich 
neer te leggen bij de bestaande situatie en bedacht de 

eerste commercieel succesvolle buitenboordmotor.
Deze revolutionaire geest en innovatief denken leven 

voort in alles wat we nu doen, gedreven door één krachtig 
leidend principe: Het gewone uitdagen.

Onze motoren zijn sneller en sterker, om jou het 
vermogen en de snelheid te geven die nodig zijn om je 

doel te bereiken. Effi ciënter zodat je verder kunt komen 
op één tank brandstof. Slimmer, om het onderhoud en de 
bediening gemakkelijker dan ooit te maken. En schoner, 
om het water te beschermen voor komende generaties.

Kortom, het is onze missie om jouw boot beter te maken. 

WIJ ZIJN EVINRUDE
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KAPITEIN ARMANDO ALEJO
EIGENAAR VAN A-SQUARED CHARTERS, EVERGLADES, FLORIDA

 IK HEB NOG NOOIT EEN 
BUITENBOORDMOTOR MEEGEMAAKT MET 
ZO’N INDRUKWEKKEND MIDDENBEREIK 

EN REIKWIJDTE VAN VERMOGEN.
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„DIT IS DE BESTE OPTIE 
OM OPTIMALE SNELHEID 

TE KRIJGEN VOOR 
SLEEPLIJNVISSEN.”

C. MARTIN
VISSER, FRANKRIJK



EVINRUDE E-TEC G2
K115 H.0, K140 HP, K150 HP

KLASSIEK WIT FRAME

DIGITALE STUURARM EN 
VERMOGEN STUURARM

RX3® & RX4® SCHROEVEN

DISPLAYS MET MEERDERE 
FUNCTIES MET DERDE 

PARTIJ INTEGRATIE

WAT IS ER NIEUW
DIT JAAR
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DE VOLGENDE GROTE STAP
VOOR MIDDELGROTE BOTEN

GEHEEL NIEUWE EVINRUDE E-TEC G2 
K115 H.0,  K140 HP,  K150 HP

We hebben de lat voor middelgrote 
buitenboordmotoren hoger gelegd met drie 
nieuwe Evinrude E-TEC G2 modellen - K115 

H.O., K140 HP, en K150 HP. De K150 HP wordt 
aangedreven door de allereerste R.A.V.E (Rotax 
Adjustabel Valve Exhaust) op de markt, zodat je 
de beste prestaties bereikt bij alle snelheden. 

En aangezien dit de stilste motor in zijn klasse is, 
kun je gewoon met elkaar praten aan 

boord zonder boven het lawaai 
van de motor uit te hoeven komen.
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EEN BOOT DIE ECHT
BIJ JE PAST

Het volledige assortiment Evinrude E-TEC 
G2 van 115 H.O tot 300 pk is nu beschikbaar 
in Klassiek Wit. Pas je motor aan zodat hij 
niet meer opvalt, of juist wel met panelen 
die in verschillende kleuren en patronen 

verkrijgbaar zijn.
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BOVEN-/ZIJPANEEL ACCENTSTREEP

Ontwerp je eigen Evinrude E-TEC G2 op evinrude.com

KLEUROPTIES



HEERLIJK VLOT
MANOEUVREREN

DIGITALE STUURARM EN 
VERMOGEN STUURARM*

Met de compleet nieuwe digitale stuurarm, 
die past op de K115 H.O, K140 HP en K150 
HP modellen heb je betere controle met 
minder inspanning. Je vaart de hele dag 

rustig, met een niet-vermoeiende gashendel 
en verstelbare stuurarminstelling. Vissers 
die nauwkeurige snelheden nodig hebben 

voor sleeplijnvissen, kunnen die met 
een druk op de knop instellen dankzij de 

ingebouwde TouchTroll-technologie.

Waarom zouden alleen auto’s 
stuurbekrachtiging hebben? Dit jaar hebben 

we voor de nieuwe Evinrude E-TEC G2 
K150 PK de eerste geïntegreerde stuurarm 

met stuurbekrachtiging op de markt 
geïntroduceerd, met naadloos digitaal 
schakelen en gas geven. Varen gaat nu 

moeiteloos zonder stuurkoppelfeedback en 
hij is standaard ingebouwd en klaar 

voor gebruik.
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ALS EEN MES DOOR 
HET WATER

NIEUWE RX3- EN RX4-SCHROEVEN

De RX3-schroef is helemaal nieuw voor het Evinrude 
G2-assortiment. Hij zorgt voor verbeterde controle 
over de boot met beurtelingse tractie, uitstekende 
achterwaartse aandrijving en hoge topsnelheid (je 

wakeboarders en waterskiërs zullen je dankbaar zijn).

RX4-modellen zijn geschikt tot E-TEC G2 K115 H.0 
motoren. Uitzonderlijke tractie in ruig water, optimale 
brandstofbesparing en boeglift voor boten met zware 
boeg zorgen ervoor dat je je uit elke lastige situatie 

kunt werken.
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WELKOM BIJ JOUW
BESTELCENTRUM

MULTIFUNCTIONELE DISPLAYS 
MET DERDE-PARTIJ INTEGRATIE*

Controleer motorfuncties en krijg belangrijke 
informatie in één oogopslag met standaard 

„Glass-Dash” multifunctionele displays. 
We werken samen met de grootste 

displayleveranciers Lowrance, Simrad en 
Garmin, zodat je de beperkte dasboardruimte 

optimaal kunt gebruiken. 

Let op toerental, temperatuur, werkuren, 
brandstofstroom, motortrimpositie en zelfs 

berichten over de status van de motor. 
Stel unieke gebruikersinstelling in en sla 
die op voor iSteerTM ondersteuning voor 

stuurbekrachtiging, iTrimTM besturing en
zelfs automatische winteraanpassing.

*Lowrance, Simrad en Garmin zijn gelicenseerde Evinrude 
informatieverstrekkers. Elke verstrekker biedt zijn eigen beperkte 

garantie en ondersteuning voor de weergegeven informatie.
Mogelijk niet beschikbaar voor alle bootpakketten. Vraag je

dealer naar meer informatie.
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HET TOP ASSORTIMENT
VAN EVINRUDE 2020 
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E-TEC G2

E-TEC

DRAAGBARE MOTOREN

MULTI-FUEL



EVINRUDE, MAAKT JE
BOOT NOG BETER

Van 3,5 pk helemaal tot 300 pk, jij krijgt de 
prestaties die je nodig hebt om je boot sneller, 

sterker, schoner, slimmer te maken en ga 
verder dan ooit tevoren.

E-TEC G2
115 H.O. - 300 PK

E-TEC
15 H.O. - 150 PK

DRAAGBARE MOTOREN
3,5 pk - 15 pk

MULTI-FUEL
30 PK en 55 PK

Exclusief gemaakt voor het leger.
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BESTE ACCELERATIE
EN TIJD TOT TOPSNELHEID

IN ZIJN KLASSE

Het Evinrude-assortiment van direct ingespoten 
tweetaktmotoren betekent dat twee keer zoveel 
slagen de exacte hoeveelheid brandstof krijgen 

bij elke snelheid, voor maximale prestaties.
Het resultaat is een ongeëvenaarde acceleratie 

en tijd tot topsnelheid en een snellere,
spannender en soepeler vaart.

SNELLER
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HOOGSTE KOPPEL IN 
ZIJN KLASSE 

TOT 30% MEER KOPPEL* DAN
DE CONCURRENTIE

Jij hebt het voor het zeggen met Evinrude directe 
inspuiting tweetakt buitenboordmotoren die jou meer 

koppel geeft dan alle vergelijkbare motoren. Dat is 
vermogen waarmee je door hoge golven vaart en 
waterskiërs en wakeboarders nog meer spanning 

geeft, zelfs met de hele familie aan boord.

*Koppel opgegeven op basis van door BRP uitgevoerde dynamometertest 
van Evinrude E-TEC G2 C150 H.O, Yamaha 150 SHO† en Mercury 150 

FourStroke. De werkelijke koppel hangt af van het motormodel.

STERKER
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BESTE BRANDSTOFZUI-
NIGHEID IN ZIJN KLASSE

TOT 15% BETER* DAN
DE CONCURRENTIE

Ga verder op één tank brandstof en 
besteed minder geld en tijd aan de pomp 

en bij de monteur. E-TEC motoren zijn 
niet alleen de meest brandstofzuinige 

op de markt, maar ze hebben geen 
olieverversing of inloopperiode nodig. 
Met een Evinrude blijf je op het water, 

niet in de winkel.

*Brandstofzuinigheid opgegeven op basis van door BRP 
uitgevoerde ICOMIA test van de Evinrude E-TEC G2 H250 

H.O, Yamaha 250 SHO† en Mercury OptiMax† 250 HP in een 
testtank om de gemiddelde ICOMIA cyclus te bepalen. Het 

werkelijke brandstofverbruik hangt af
van het motormodel.

VERDER
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MINSTE UITSTOOT IN 
ZIJN KLASSE

TOT 75% MINDER TOTALE RAPPORTEERBARE 
UITSTOOT* DAN DE CONCURRENTIE

Evinrude-motoren hebben de laagste algehele rapporteerbare 
uitstoot en produceren aanzienlijk minder koolstofmonoxide 

dan viertakt buitenboordmotoren. We zijn er trots op 
dat de Evinrude-motoren voldoen aan de meest strenge 

milieuregelgeving. Het is een onderdeel van onze inzet om 
onze wateren te beschermen voor de toekomstige generaties.

*Emissies opgegeven op basis van gerapporteerde gecertifi ceerde emissies van Evinrude 
E-TEC G2 H250 H.O, Yamaha 250 SHO† en Mercury OptiMax† 250 Pro XS†. De werkelijke 

emissies hangen af van het motormodel.

SCHONER
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BESTE IN ZIJN KLASSE IN 
DIGITAAL, SCHAKELING, GAS 

EN WINTERAANPASSING

Bootliefhebbers op elk ervaringsniveau kunnen varen 
als een pro met het pakket aan slimme opties op 

de Evinrude E-TEC G2. Met de allerbeste iControl™ 
digitale schakel- en gassysteem kan je soepeler 

schakelen en krijg je een snellere reactie, iTrim houdt 
je motor in de optimale stand bij elke snelheid, en het 

iSteer-systeem maakt van varen een peulenschil. 

Als je klaar bent voor het seizoen, maak je de motor 
eenvoudig winterklaar met een druk op de knop. 

SLIMMER
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SOEPEL AANMEREN

Aanleggen is minder eng met iDock, een uniek, 
geïntegreerd aanlegsysteem waarmee je 

nauwkeurig elke ruimte in kunt manoeuvreren. Voor 
twee Evinrude E-TEC G2 motoren 150 pk en hoger, 

maakt de eenvoudige en intuïtieve interface het 
aanleggen elke keer weer een peulenschil. En voor 

een fractie van de prijs van concurrerende systemen, 
is de keuze voor iDock voor je boot snel gemaakt.
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KLEIN MAAR KRACHTIG

DRAAGBARE MOTOREN B3.5 PK,  B6 PK, 
B9.8 PK,  B15 PK

Laat je niet misleiden door hun grootte. Met digitale 
ontsteking voor gemakkelijker starten, soepeler 

besturen en versnelling zitten Evinrude draagbare 
motoren vol met technologie die jouw boot beter maakt. 

Standaard opties zoals schakelaars aan de voorkant, 
ondiep-watergang en krachtig hellen maken het 

besturen van de motor nog eenvoudiger.
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RX3 
Je krijgt uitzonderlijke controle over je boot, 
acceleratie en brandstofbesparing met deze 

driebladschroef.

RX4
Een vierbladschroef zonder compromis 

geeft tractie in woelig water.

Bekijk al je motorinformatie in één oogopslag met sterke en gemakkelijk te gebruiken displays.

Neem het stuur over op je boot met de meest geavanceerde elektronische motorbesturing op de markt.

Profi teer volop van het vermogen van een E-TEC G2 met Evinrude-schroeven. Gebruik RX3- 
en RX4-schroeven voor maximale tractie, controle over de boot en brandstofzuinigheid. Rak-
er® H.O. stelt de norm voor een snelle werking. Alle drie de schroeven hebben VVP (Variable 
Vent Porting) om de kopstart versnelling te versterken (oftewel: pas op voor een whiplash). 

DISPLAYS

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE DIGITALE BESTURING

GEAVANCEERDE SCHROEVEN

ICON TOUCH 7.0 CTS
Let op tot wel 4 motoren tegelijk met een 

groot 7.0 inch kleurentouchscreen.

IN DE ZIJWAND GEMONTEERDE
OPBOUWBEDIENING

Soepele, nauwkeurige en voorspelbare 
besturing met de compleet nieuwe digitale 

opbouwbediening in de zijwand. 

ICON TOUCH 4.3 CTS
Een middelgrote, 4.3 inch kleurentouch-

screen voor één of twee motoren.

IN DE ZIJWAND GEMONTEERDE 
VERBORGEN BEDIENING

Je houdt meer ruimte over en kunt nog 
steeds genieten van een soepele, snelle 

reacties en superieure ergonomie. 

NAUTILUS 3.5 kleurenscherm
Het compleet nieuwe Nautilus display 

heeft een compact 3.5” kleurenscherm met 
ondersteuning voor 1 of 2 motoren 

(1 meter per motor).

INSTRUMENTENPANEEL
Het nieuwe ontwerp van de hoog geplaatste 

gashendels zorgt ervoor dat je minder 
snel vermoeid raakt en biedt een soepele, 

voorspelbare bediening.

RAKER H.O.
Je gaat sneller met de nieuwe standaard 
van schroeven voor snelheidsprestaties.

KRACHTIG GENOEG
VOOR HET LEGER

HAAL NOG MEER UIT JE BOOT

SCHEEPSUITRUSTING EN ACCESSOIRES
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MULTI-FUEL MOTOREN B30 PK EN 
B55 PK

De Evinrude multi-fuel motoren zijn exclusief 
gemaakt voor het leger en moeten elke keer 
werken als ze worden ingezet. Wanneer gas 
niet beschikbaar is, kan kerosine of diesel 

gebruikt worden tijdens het varen, zonder enige 
additieven. Volledig afzinkbare technologie 

betekent dat ze uit diep water gehaald kunnen 
worden, ontwaterd en binnen enkele minuten 
opnieuw gestart kunnen worden. De mannen 
en vrouwen die de meest betrouwbare motor 

nodig hebben om hun land te dienen, gebruiken 
Evinrude, de buitenboordmotor die hetzelfde 
betrouwbaarheidsniveau kan leveren aan jou. 



MOTORSPECIFICATIES

     EVINRUDE E-TEC G2      EVINRUDE E-TEC EVINRUDE DRAAGBARE 
MOTOREN

VERMOGEN H300, H250 H.O, H250
H225 H.O, H200 H.O

C200, C175,
C150 H.O

K150, K140, 
K115 H.O E150, E135 H.O E115, E90 H.O E90, E75,

 E60 H.O E60, E50, E40 E30, E25 E15 H.O B15, B9,8, B6, B3,5

MOTORTYPE V6 74° E-TEC D.I. V6 66° E-TEC D.I.
Inline 3-cilinder

E-TEC D.I.
RAVE 150 PK

V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. Inline 3-cilinder
E-TEC D.I.

Inline 2-cilinder
E-TEC D.I.

Inline 2-cilinder
E-TEC D.I.

Inline 2-cilinder
E-TEC D.I.

2-cilinder,
1-cilinder

 BORING X SLAG - 
IN (MM)

3,85 x 3.000
(98 x 76)

3,39 x 3.100
(86 x 78,7)

3,85 x 3,25
(98 x 82,6)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

3,60 x 2,59
(91 x 66)

2,99 x 2,5 
(76 x 64)

2,99 x 2,5 
(76 x 64)

61 x 60 (2,4 x 2,36) 
55 x 44 (2,17 x 1,73)
59 x 45 (2,32 x 1,77)
55 x 36 (2,17 x 1,42)

INHOUD - 
CU IN / L (CC) 210 / 3,4 167 / 2,7 114 / 1,9 158 / 2,6 105 / 1,7 79 / 1,3 53 (863) 35 (577) 35 (577)

21,41 (351)
12,8 (209)
7,5 (123)
5,2 (85,5)

OVERBRENGINGSVER-
HOUDING

(LENGTE ZUIGERSTANG)
1,85:1 2,17:1 2,08:1 1,86:1 (20”)

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

2,00:1 (20”)
2,25:1 (25”) 

2,36:1 (20” en 25”)
2,90:1 2,15:1 2,15:1 2,15:1 

2,08:1

VOLGAS
RPM BEREIK 5400-6000 RPM 5000-6000 RPM 5000-6000 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5500-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5000-6000 RPM

GEWICHT-
LBS (KG)* 537 (244) 496 (225) 390 (177) 418 (190) 390 (177) 320 (145) 232 (105) 150 (68) 181 (82)

114 (52)
81 (37)
57 (26)

41 (18,4)

STARTEN Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch of
Koord (alleen 40) Elektrisch of koord Elektrisch en koord Elektrisch of handbediend

BEDIENING
ICON II Digitaal 

schakelen
en gas geven

ICON II Digitaal 
schakelen

en gas geven

ICON II Digitaal 
schakelen

en gas geven/optioneel
Digitale stuurarm

Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch of
Stuurarm

BRANDSTOFINDUCTIE

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental

verbrandingsmodus

E-TEC Directe inspuiting
met gelaagde  
laag-toerental
met lage RPM

Met carburateur

UITLAATSPANNING 
WISSELSTROOMDYNAMO

133 amp totaal/
50 netto voor 
apparatuur/

14 amp @ ongebruikt

133 amp totaal/
50 netto voor 
apparatuur/

14 amp @ ongebruikt

30 amp totaal/
22 amp netto voor 

apparatuur/
14 amp @ ongebruikt

133 amp totaal/
50 netto voor apparatuur

133 amp totaal/
50 netto voor apparatuur

86 amp totaal/
25 netto voor apparatuur

86 amp totaal/
25 netto voor apparatuur

56 amp totaal/
15 netto voor apparatuur

56 amp totaal/
15 netto voor apparatuur

Alleen op elektrische 
modellen:

12V, 60W, 5A, 12V, 80W,
6A, 12V, 145W, 12A

BESTURING

iSteer Dynamische  
stuurbekrachtiging

Geïntegreerde 
hydraulische besturing

iDock

Afstandsbediening
iSteer Dynamische  
stuurbekrachtiging

Geïntegreerde 
hydraulische besturing

iDock

iSteer Dynamische 
stuurbekrachtiging
Afstandsbediening

Afstandsbediening Afstandsbediening
(Stuurarm Accessoire)

Afstandsbediening
(Stuurarm Accessoire)

Afstandsbediening, 
stuurarm,

Of stuurarm accessoire

Afstandsbediening, 
stuurarm,

Of stuurarm accessoire

Afstandsbediening, 
stuurarm,

Of stuurarm accessoire
Stuurarm of afstandsbediening

TRIMMETHODE Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt  FastTrackTM  
Power Trim enTilt

Trac-1 Power Trim
en Tilt (20”)

FastTrackTM Power Trim
en Tilt (25”)

Trac-1 Power Trim
en Tilt

Power Trim en Tilt of
Handmatige tilt (alleen 40) 

Power Trim en Tilt of
Handmatige Tilt Snelle power tilt Handmatige of elektrische tilt

LENGTE ZUIGERSTANG
IN (MM)

20” (508)
25” (635)
30” (762)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635)

20” (508)
25” (635) 20” (508)

15” (381)
 20” (508)

20” (508)
25” (635)

15” (381)
20” (508)

Alle specificaties kunnen variëren op basis van modelnummer van de motor.
*  Het gewicht verwijst naar het werkelijke gewicht (inclusief alle vloeistoffen)  

voor het lichtste model/de lichtste versie van ieder vermogen in de  
betreffende groep.

Vanwege de constante innovatie en toewijding aan het continu verbeteren  
van onze producten, behoudt Evinrude zich het recht voor om onze specificaties te 
veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar Evinrude.com voor de  
meest actuele informatie. 

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn 
handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. BRP behoudt zich het recht voor om op ieder moment 
specificaties, prijzen, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. 
De informatie in dit document kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Document is 
niet-contractueel.



Officiële Evinrude dealer Mosselaan 112
1934 RD  Egmond aan den Hoef
Nederland

072 785 23 72
info@vitaliwatersport.nl

facebook.com/vitaliwatersport
instagram.com/vitaliwatersport

www.vitaliwatersport.nl www.evinrudeshop.nl


