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V12 på 600 hk från Mercury
MERCURY MARINE lanserar 
en helt ny Verado med 
V12 och 600 hk. Det är 

en V12 utombordsmotor på 7,6 liter 
och 600 hk. Därmed höjs ribban 
ytterligare för vad som anses möjligt 
med utombordsmotorer på båtar. 
Amerikanska Seven Marine, som ägs 
av Volvo Penta, har haft ännu större 
motorer, men produktionen av dessa 
stoppades 1 januari i år.

– Båtarna fortsätter att bli allt 
större och kraven på prestanda ökar. 
Därför har båtägarna frågat efter en 
bättre lösning med fler hästkrafter 
som kan uppfylla deras behov. Vår nya 
V12 Verado-utombordare är Mercurys 
svar på detta, säger Chris Drees, 

president Mercury Marine. 
Nyheten är världens första V12 

utombordare. Verado-insugsmotorn 
på 600 hk har stor slagvolym och fyra 
kamaxlar som genererar ett högt vrid-
moment för att snabbt få upp tyngre 
båtar i planing och snabbt accelerera 
upp i hastighet.

Den har också branschens första 
tvåväxlade automatlåda för utombor-
dare, vilket optimerar motorns varvtal 
efter belastningen. Det underlättar 
också för kraftfull acceleration och 
effektiv marschfart.

En stor nyhet är branschens första 
styrbara växelhus på en utomborda-
re. Detta vrider sig fristående under 
vattnet medan motorenheten sitter 

kvar i ett fast läge. Det ger mer plats 
för multimontage och en vidare 
styrvinkel.

Flera förbättrade Mercury-tekniker 
arbetar tillsammans för att ge V12 
Verado-utombordaren exceptionellt 
bra bränsleekonomi och räckvidd.

Utvecklingen av utombordaren V12 
Verado är ett resultat av Mercurys 
fortsatta engagemang för investering 
i forskning och utveckling och en 
utökad tillverkning, vilket inkluderar 
investeringar på mer än 1,5 miljarder 
dollar sedan 2008.

Mercury Marine V12 Verado kom-
mer att börja säljas på marknaderna 
i EMEA (bland annat Europa) under 
sommaren 2021. ✪

Mercury Verado 600 hk V12 är världens första utombordare med V12:a. Denna insugsmotor har stor slagvolym och fyra kamaxlar som genererar ett högt 
vridmoment för att snabbt få upp tyngre båtar i planing och snabbt accelerera upp i hastighet. Den har också branschens första tvåväxlade automatlåda 
för utombordare, styrbart växelhus som vrider sig fristående under vattnet samt motroterande propellrar som ger bättre grepp i vattnet.
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