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DF 25



DF 25 ESPECIFICAÇÕES

NOVO DF25
Suzuki a 4-TEMPOS

MODELO DF 25

TIPO DE MOTOR 4-Tempos OHV

INJECÇÃO Carburador

ALTURA DA TRAVE mm(ln.) S: 381 - L:508

IGNIÇÃO Manual

PESO kg (lbs.) S:69.0 - L:72.0

CILINDROS 2-Cilindros em V (70-graus)

CILINDRADA cm3 (cu.ln.) 538

DIÂMETRO X CURSO mm(ln.) 71 x 68

POTÊNCIA MÁXIMA kW PS/rpm 18,4 (25)/4700

REGIME DE ROTAÇÃO rpm 4700-5300 rpm

DIRECÇÃO PUNHO

RESERVATÓRIO DE ÓLEO (l) 1,5

SISTEMA DE IGNIÇÃO CDI Digital

ALTERNADOR 12V 6A

TRIM Trim e Tilt HManual

RÁCIO DE CAIXA 2.09 : 1

ALAVANCA DE MUDANÇAS F-N-R

ESCAPE Escape Através do Hélice

PROTECÇÃO Eixo de Borracha

TAMANHOS DE HÉLICE (ln)
OPCIONAL
3-LAMINAS DE AÇO

10" - 14"                             

O talento da Suzuki em oferecer potência topo de gama a partir 
de unidades compactas é claramente evidente no DF25. 
Desenhado para pescadores e amantes da náutica de recreio que 
procuram grande rendimento num motor fora de borda leve e 
compacto.

2 cilindros em V potente, leve e compacto
O DF25 utiliza uma arquitectura de 2 cilindros em V. Dois cilindros 
com 269 cm3 cada (538 cm3 total), com duas válvulas por cilindro, 
produzem a potência máxima às 5.000 rpm. O funcionamento é 
suave com vibração mínima graças a um ângulo de cilindros de 70º 
que também contribui para as reduzidas dimensões do motor. Esta 
concepção coloca também o centro de gravidade do motor mais à 
frente oferecendo bom equilíbrio no painel de popa e tornando mais 
fácil a manobra de tilt – uma boa vantagem quando o tilt é feito 
manualmente.

Funcionamento económico e limpo
O DF25 cumpre o padrão de emissões EURO 1 (Directiva EU 
2003/44/EC). O consumo de combustível é de longe inferior aos 
equivalentes a 2 tempos.

Fácil de utilizar
O DF25 está recheado de características que o tornam fácil de 
utilizar. Um novo sistema de ignição CDI com descarga digital do 
condensador proporciona óptimo ponto de ignição e faísca mais viva 
tornando o arranque por cordão mais fácil e fiável. A alavanca de 
comando encontra-se na parte da frente do motor não havendo 
necessidade de chegar à parte lateral do motor para mudar de 
direcção. A tensão da direcção é estabelecida com um simples 
ajuste da alavanca e a leveza e sólida pega de transporte do motor 
facilitam o transporte.

Manutenção simples
Verificar o nível e mudar o óleo ou o filtro do motor é tarefa 
simplificada uma vez que não há necessidade de retirar as tampas 
laterais do motor. O DF25 está também equipado com um separador 
de água agregado ao próprio motor – para manter separada do 
carburador a possível água que possa entrar no sistema de 
combustível. E se houver necessidade de ter acesso aos 
componentes do motor, as tampas laterais em duas peças 
removem-se com facilidade.

LUANDA:
Telf: 222 394 822 -926 726 115 
Fax: 222 337 588
Rua Joaquim Kapango nº64
comercial.suzuki@angolauto.net
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Telf: 222 381 238 - 923 326 574 
Fax: 222 332 894
Rua N´Gola Kiluange nº344
dav@angolauto.net AP
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Telf: 272 231 409 - 924 244 459
Fax: 272 231 410
Rua Bernardino Correia nº 61
dav@angolauto.net

BENGUELA:
Telf: 272 231 409 - 924 244 459
Fax: 272 231 410
Rua Bernardino Correia nº 57
comercial.suzuki@angolauto.net CO
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