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MODELO DF 40 DF 50

TIPO DE MOTOR 4-Tempos DOHC 12V

INJECÇÃO Injecção Electrónica Multi Ponto Sequencial 

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

IGNIÇÃO Eléctrico

PESO kg (lbs.) S:107.0 - L110.0

CILINDROS 3-Cilindros em Linha

CILINDRADA cm3 (cu.ln.) 814

DIÂMETRO X CURSO mm(ln.) 71 x 68.6

POTÊNCIA MÁXIMA PS 29,4 36,8

REGIME DE ROTAÇÃO rpm 5.200/5.800 5.900/6.500

DIRECÇÃO PUNHO

RESERVATÓRIO DE ÓLEO (l) 2.2

SISTEMA DE IGNIÇÃO Totalmente transistorizado

ALTERNADOR 12V 18A

TRIM Trim e Tilt Hidraulico

RÁCIO DE CAIXA 2.27 : 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

9"-16"

NOVOS DF 40/50
Uma Equipa de Vencedores

DF40/50/60 ESPECIFICAÇÕES

Os motores DF 40/50/60 foram premiados pela Associação 
de Constructores de Equipamentos Marítimos com o prémio 
Inovação dois anos seguidos em 1998 - 1999.
Este prémio distingue os nossos motores em qualidade, 
economia e potencia.
Tentamos sempre dificultar a concorrência para que esta 
nos acompanhe no desenvolvimento e ofertas aos nossos 
estimados clientes.

A TODOS OS NOSSOS CLIENTES, OBRIGADO, POR EXIGIREM 
SEMPRE CADA VÊS MAIS DA SUZUKI E OBRIGAREM QUE OS 
NOSSOS ENGENHEIROS SE EXCEDAM TODOS OS DIAS.

Sistema de arranque simples da Suzuki e caixa de velocidades 
de grande suavidade
O novo DF60 incorpora uma nova caixa de velocidades de grande 
suavidade em conjunto com um sistema de transmissão 
totalmente re-desenhado. Este novo conjunto permite maior 
precisão reduzindo as folgas e o ruído. É utilizado um sensor de 
caixa de velocidades que permite a monitorização das mudanças 
pelo ECM que por sua vez controla a ignição para obter maior 
suavidade nas mudanças.
Com o sistema de arranque simples da Suzuki tudo que tem a fazer 
é rodar a chave de ignição e soltá-la, o sistema faz o resto, 
permanecer embraiado até que inicie a viagem. Este sistema 
oferece também melhor e maior suavidade de arranque, 
combustão mais eficiente e maior economia de combustível.

Novo sistema limitador de trim e tilt
O novo DF60 está equipado com um novo sistema de limite de trim 
e tilt desenhado para proteger a embarcação de possíveis danos 
que possam ocorrer quando se faz o tilt do motor. O sistema 
incorpora um sensor de ângulo de tilt que funciona como limitador 
de tilt e sensor de trim que utiliza um limitador do tipo contínuo 
tornando possível a instalação do motor em praticamente todo o 
tipo de embarcações.

Rendimento para comandar
A injecção electrónica de combustível oferece arranque 
instantâneo ao passo que um adequado colector de admissão 
proporciona potência extra e funcionamento silencioso. Controle 
de ar do ralenti, computador de controle interno e um sistema de 
admissão controlado por temperatura asseguram que o seu motor 
a 4 tempos é suave ao ralenti e acelera com vigor.

Força sempre que solicitada
Época após época, em águas calmas ou agitadas o seu fora de 
borda Suzuki a 4 tempos continua sempre a oferecer rendimento 
incomparável. Características, tais como; sistema de 
monitorização computurizado e engenharia de precisão mantêm o 
seu fora de borda saudável e a funcionar por muito tempo.

Equipado para navegação silenciosa
Quando navega com um Suzuki não tem necessidade de gritar para 
ser ouvido pelos seus parceiros da pesca. As tampas justas ao 
corpo do motor, saída de escape pelo hélice, extenso colector de 
admissão e a precisão do controle do ralenti mantêm o ruído do 
motor num mínimo absoluto. Além disso, a tecnologia a 4 tempos 
da Suzuki oferece funcionamento limpo de acordo com a norma 
Euro 1 relativa a emissões de gases

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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