
מנועי 4 פעימות

מנועי חוץ בנזין
 4 פעימות

דיגיטלי/
מכני

כוחות 
סוס
(HP)

אביזרי התקנה
הכלולים במחיר
(טבלה מצורפת)

מחיר לצרכן
בש"ח

(לפני מע"מ)

מחיר לצרכן
בש"ח

(כולל מע"מ)

DF40ATL34,276₪        401,2,4,5,629,295₪מכני        
DF50ATL35,500₪        501,2,4,5,630,342₪מכני        
DF60AVTL39,460₪        601,2,4,5,633,727₪מכני        
DF60ATL37,228₪        601,2,4,5,631,819₪מכני        
DF60ATL40,900₪        601,2,4,5,634,958₪מכני        
DF80ATL42,413₪        801,2,4,5,636,250₪מכני        
DF90ATHL46,261₪        903,5,639,540₪מכני        
DF90ATL43,997₪        901,2,4,5,637,604₪מכני        
DF90ATX44,717₪        901,2,4,5,638,220₪מכני        
DF100BTL44,069₪        1001,2,4,5,637,666₪מכני        
DF100BTX44,789₪        1001,2,4,5,638,281₪מכני        
DF115ATL45,581₪        1151,2,4,638,958₪מכני        
DF115ATX45,869₪        1151,2,4,639,204₪מכני        
DF115AZL47,414₪        1151,2,4,640,524₪מכני        
DF115AZX47,702₪        1151,2,4,640,771₪מכני        
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DF115AZX47,702₪        1151,2,4,640,771₪מכני        
DF140ATL47,741₪        1401,2,4,640,804₪מכני        
DF140ATX48,101₪        1401,2,4,641,112₪מכני        
DF140AZL49,574₪        1401,2,4,642,371₪מכני        
DF140AZX49,862₪        1401,2,4,642,617₪מכני        
DF150ATL59,838₪        1501,2,4,751,144₪מכני        
DF150ATX60,054₪        1501,2,4,751,329₪מכני        
DF150AZL62,103₪        1501,2,4,753,080₪מכני        
DF150AZX62,319₪        1501,2,4,753,264₪מכני        
DF150APX71,339₪        1507,8,9,10,1160,973₪דיגיטלי        
DF200TX74,096₪        2001,2,4,763,330₪מכני        
DF200ZX73,736₪        2001,2,4,763,022₪מכני        
DF200ATX70,712₪        2001,2,4,760,437₪מכני        
DF200AZX70,424₪        2001,2,4,760,191₪מכני        
DF200APL82,428₪        2007,8,9,10,1170,451₪דיגיטלי        
DF200APX82,644₪        2007,8,9,10,1170,636₪דיגיטלי        
DF250TX84,465₪        2501,2,4,772,192₪מכני        
DF250TXX85,257₪        2501,2,4,772,869₪מכני        
DF250ZX84,105₪        2501,2,4,771,885₪מכני        
DF250APX98,918₪        2507,8,9,10,1184,545₪דיגיטלי        
DF250APXX99,638₪        2507,8,9,10,1185,161₪דיגיטלי        
DF300APX104,102₪        3007,8,9,10,1188,976₪דיגיטלי      
DF300APXX104,823₪        3007,8,9,10,1189,592₪דיגיטלי      
DF300BTX1      124,938₪      3007,8,9,10,11106,785₪דיגיטלי DF300BTX124,938₪      3007,8,9,10,11106,785₪דיגיטלי      
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מנועי חוץ בנזין
 4 פעימות

דיגיטלי/
מכני

כוחות 
סוס
(HP)

אביזרי התקנה
הכלולים במחיר
(טבלה מצורפת)

מחיר לצרכן
בש"ח

(לפני מע"מ)

מחיר לצרכן
בש"ח

(כולל מע"מ)

DF300BTXX126,018₪      3007,8,9,10,11107,708₪דיגיטלי      
DF325ATX128,611₪      3257,8,9,10,11109,924₪דיגיטלי      
DF325ATXX129,691₪      3257,8,9,10,11110,847₪דיגיטלי      
DF350ATX132,284₪      3507,8,9,10,11113,063₪דיגיטלי      
DF350ATXX133,364₪      3507,8,9,10,11113,986₪דיגיטלי      

מנועי 2 פעימות

מנועי חוץ בנזין
 4 פעימות

דיגיטלי/
מכני

כוחות 
סוס
(HP)

אביזרי התקנה
הכלולים במחיר
(טבלה מצורפת)

מחיר לצרכן
בש"ח

(לפני מע"מ)

מחיר לצרכן
בש"ח

(כולל מע"מ)

DT9.9AS7,993₪          9.93,5,66,832₪מכני          
DT9.9AL11,544₪          9.93,5,69,866₪מכני        
DT9.9BTX18,218₪        9.93,5,715,571₪מכני        
DT15AS8,569₪          153,5,67,324₪מכני          
DT15AL12,030₪        153,5,610,282₪מכני        12,030₪        153,5,610,282₪מכני        
DT25KL13,681₪        253,5,611,694₪מכני        
DT30L15,287₪        303,5,613,066₪מכני        
DT30EL12,889₪        303,5,611,017₪מכני        
DT40WL19,443₪        403,5,616,618₪מכני        
DT40WL216,418₪        403,5,614,032₪מכני        
DT40WEL20,207₪        403,5,617,271₪מכני        
DF2.5S3,096₪          2.53,62,646₪מכני          
DF4AS8,785₪          43,67,508₪מכני          
DF4AL5,401₪          43,64,616₪מכני          
DF5AS8,925₪          53,67,628₪מכני          
DF5AL5,545₪          53,64,739₪מכני          
DF6AS9,135₪          63,67,808₪מכני          
DF6AL5,761₪          63,64,924₪מכני          
DF9.9AS14,538₪        9.93,5,612,425₪מכני        
DF9.9AL11,449₪          9.93,5,69,786₪מכני        
DF15AS15,370₪        153,5,613,137₪מכני        
DF15AL12,242₪        153,5,610,463₪מכני        
DF20AS15,858₪        203,5,613,554₪מכני        
DF20AL12,745₪        203,5,610,893₪מכני        
DF20AES16,898₪        203,5,614,443₪מכני        
DF20AEL13,825₪        203,5,611,817₪מכני        
DF20ATS21,124₪        204,5,618,055₪מכני        
DF20ATL18,290₪        204,5,615,632₪מכני        
DF20ATHL2        19,534₪        203,5,616,695₪מכני
DF20ATHL19,534₪        203,5,616,695₪מכני        
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מנועי חוץ בנזין
 4 פעימות

דיגיטלי/
מכני

כוחות 
סוס
(HP)

אביזרי התקנה
הכלולים במחיר
(טבלה מצורפת)

מחיר לצרכן
בש"ח

(לפני מע"מ)

מחיר לצרכן
בש"ח

(כולל מע"מ)

DF25AS19,874₪        253,5,616,986₪מכני        
DF25AL22,859₪        253,5,619,538₪מכני        
DF25ATL24,411₪        253,4,5,620,864₪מכני        
DF25ATHL36,544₪        253,5,631,234₪מכני        
DF30AL20,378₪        303,5,617,417₪מכני        
DF30ATL27,502₪        304,5,623,506₪מכני        
DF30ATHL23,547₪        303,5,620,125₪מכני        

הערה - אביזרים נוספים ניתן להזמין - ראה קטלוג אביזרים

3



אביזרי התקנה למנועים מכניים -

תמונהתיאורמס'

1
TachoMeter - מד מהירות

2
Trim Gauge - שעון טרים

Tiller Handle - ידית דייגים
63002-88L29-YAY = DF40A/50A

63002-88L18-YAY = DF60A/50AV/60AV

SUZUKI  אביזרי התקנה למנועי
הערה - קיימים אביזרי התקנה נוספים - יש לבדוק בקטלוג אביזרים

3

63002-88L18-YAY = DF60A/50AV/60AV
63002-87L18-YAY = DF70A/90A/100B
63002-90J38-YAY = DF100A/115BT

*כולל שעון סל"ד + שעות + התראת מנוע.
יש להתאים ידית למנוע המתאים

4

ידית פיקוד צד (טרוטל) +
כבלים * 2

Mechanical remote control 

*צמת החשמל של הידית באורך 6.5 מ' . 
(ניתן להאריך- יש להזמין במידת הצורך)

4

 ידית פיקוד שולחני (מכני)

Control Box+ harness 
67200-88L01-000

*צמת החשמל של הטרוטל באורך 6.5 מ' . 
(ניתן להאריך - יש להזמין במידת הצורך)

4

לידית פיקוד אחת יש להוסיף פאנל סוויץ -
37100-98L10-000 - אנכי 

37100-98L20-000 - או מאוזן



תמונהתיאורמס'

4

ידית פיקוד שולחני כפול (מכני)
Control Box+ harness 

67200-88L11-000

*צמת החשמל של הידית פיקוד באורך 
6.5 מ' . (ניתן להאריך - יש להזמין במידת 

הצורך)

4

לידית פיקוד שולחני כפול יש להוסיף:
37100-98L30-000  1. פאנל סוויץ כפול

 3662-93J70-000 - '2. צמת חשמל 6.5 מ  
(ניתן להאריך)

3. ארבעה כבלים  (מידה לפי הצורך)

4

67320-93J00-000  - 'אורך כבל 2.4 מ
67320-93J10-000     - '3 מ
 67320-93J20-000  - '3.6 מ
67320-93J30-000  - '4.2 מ
67320-93J40-000  - '4.8 מ
67320-93J50-000  - '5.4 מ 
67320-93J60-000- '6.3 מ

יש לבחור 2 כבלים לידית פיקוד שולחני,
ו-4  כבלים לידית פיקוד שולחני כפולה

אורך הכבלים לפי הדרוש בסירה

67320-93J60-000- '6.3 מ
67320-93J70-000  '6.7 מ
67320-93J80-000  '7.3 מ

5
מיכל דלק חיצוני + צינור דלק

Remote fuel tank

6
מדחף אלומיניום -

Propeller Aluminium 

7
מדחף נירוסטה -

Propeller Stainless 



אביזרי התקנה למנועים דיגיטליים -

תמונהתיאורמס'

8

ידית פיקוד צד דיגיטלית - FLASH הכוללת
 קיט התקנה לידית
67000-98L10-000

36627-98L00-000 יש להוסיף צמה *

8

ידית פיקוד (שולחני) דיגיטלית  
BINNACLE הכוללת קיט התקנה לידית

67000-98L00-000

8

ידית פיקוד כפולה (שולחני) דיגיטלית 
הכוללת קיט התקנה לידית

67000-98L20-000

* בידית ל- 2 מנועים יש להתייעץ לגבי 
אביזרי התקנה נוספים

 SELECTIVE במנוע שמאל יש להזמין* SELECTIVE במנוע שמאל יש להזמין*
ROTATION - 36612-98J20-000

9

מתג ראשי עבור ידית שולחנית בודדת :
37100-98L10-000 - אנכי

37100-98L20-000 - אופקי
(לבחור מק"ט עמ' 12 + 13

בקטלוג אביזרים 2022)

9
מתג ראשי עבור ידית שולחנית כפולה :

37100-98L30-000

9

(FLASH) מתג ראשי עבור ידית צד
37100-98L00-000

10

צמה ראשית
36620-98L00-000 - '6.5 מ
36620-98L10-000 -    '9 מ

*בידית בודדת  יש לבחור ב- 1 צמה
* בידית כפולה יש לבחור ב- 2 צמות

*לבחור אורך רצוי*לבחור אורך רצוי



תמונהתיאורמס'

10
במידת הצורך הארכה לצמה ראשית 

36620-98L20-000 - '2 מ
מחיר : 295 ₪ (לפני מע"מ)

11
שעון מולטי למנוע דיגיטלי

34011-96L41-000

הערה - בקניית מנוע דיגטלי ללא אביזרי התקנה - יזוכה הלקוח ב- 7,000 ₪ (כולל מע"מ)


