


EvinrudE E-TEC G2.™ 
dEsiGn difErEnCiado.
PErformanCE difErEnCiada.

MELHOR TORQUE DA CATEGORIA

Com o processo de combustão 
PurePower, o Evinrude E-TEC G2 
oferece 30% mais torque que os 
motores de popa concorrentes 
– o melhor da categoria.1 Na 
verdade, todo Evinrude E-TEC 
fornece torque final imbatível 
devido à tecnologia de injeção de 
combustível para dois tempos.

MANUSEIO REFINADO

Com o sistema integrado 
iTrim fornecendo o trim ideal 
automaticamente, a Direção 
Dinâmica Assistida otimizando a 
direção e caixa de engrenagens 
hidrodinâmica SLX reduzindo 
o esforço na pilotagem, o 
Evinrude E-TEC G2 entrega uma 
experiência de navegação suave, 
porém potente.

MENOR CONSUMO DA CATEGORIA 

Com um Evinrude E-TEC G2 
você vai gastar muito menos 
pois irá consumir 15% menos 
combustível que o motor de 
quatro tempos líder no mercado.2 
Isso significa mais dinheiro no 
seu bolso e menos tempo no 
abastecimento.

1Torque baseado em testes em dinamômetro conduzidos pela BRP com Evinrude E-TEC G2 150 H.O., Yamaha 150 SHO® e Mercury 150 Four Stroke. 
O torque atual depende de cada modelo.  |  2Consumo de Combustível baseado em testes ICOMIA conduzidos pela BRP com Evinrude E-TEC G2 250 H.O., 
Yamaha 250 SHO® e Mercury Optimax 250 HP, em tanque de testes para determinar o ciclo médio ICOMIA. O consumo atual depende de cada modelo.

150–300 HP
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TECNOLOGIA MAIS LIMPA

Um motor mais eficiente é um 
motor mais limpo. A combustão 
PurePower de um Evinrude E-TEC 
G2 é de queima tão limpa que 
libera até 75% menos emissões 
permitidas4 que os motores de 
quatro tempos concorrentes, 
tornando-o 100% compatível com 
as regras para emissões, mantendo 
as águas mais limpas para você e 
as gerações futuras. 

5 ANOS DE GARANTIA 

O melhor motor de popa do 
mercado vem com a melhor 
garantia do mercado. Uma 
garantia de 5 anos para o motor 
e 5 anos de garantia preventiva 
contra corrosão.3 Nenhum outro 
chega perto.

MANUTENÇÃO LÍDER DE MERCADO 

O Evinrude E-TEC redefiniu a 
baixa manutenção com 3 anos ou 
300 horas livres de manutenção 
programada. O Evinrude E-TEC 
G2 elevou esses limites para 
5 anos ou 500 horas livres de 
manutenção programada.

3Disponível somente para modelos Evinrude E-TEC G2, em mercados específicos. (Para a América do Norte, 3 anos de Garantia Limitada BRP além de 2 
anos de Serviços Estendidos nos termos B.E.S.T.) 4Declaração de emissões conforme relatórios certificados para Evinrude E-TEC G2 250 H.O., Yamaha 
250 SHO® e Mercury Optimax® 250 Pro XS™. As emissões atuais dependem de cada modelo. ||  3



VISUAL PERSONALIZADO
 
O desenho externo possui visual 
impactante com formato único, 
linhas modernas e centenas 
de combinações de cores 
para escolher. Escolha um que 
combine com o seu barco e você 
se destacará na multidão. Porque 
ser igual ao outros não tem a 
mínima graça.

MONTAGEM LIMPA
 
O sistema patenteado de 
montagem em Eixo Duplo 
unifica funções vitais do motor, 
simplificando a montagem 
com a passagem dos cabos e 
mangueiras através de um único 
tubo. O resultado é traduzido 
em maior durabilidade, menor 
desordem e maior espaço 
precioso no porão.

INTEGRAÇÃO SEM EMENDAS
 
Direção Dinâmica Assistida 
para fácil controle em qualquer 
velocidade. Exclusivo sistema iTrim 
que ajusta de maneira automática 
e inteligente o trim do motor. 
Controles digitais integrados para 
um comando total. Barco e motor 
funcionando em perfeita harmonia 
para uma experiência intuitiva de 
navegação.            

um moTor dE PoPa TÃo inTEGrado 
ao BarCo QuE ParECE QuE foram 
fEiTos um Para o ouTro.
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OPÇÕES DE CORES DOS PAINÉIS LATERAIS

OPÇÕES DE CORES DOS PAINÉIS SUPERIORES

OPÇÕES DE CORES DOS DETALHES

OPÇÕES DE COMPRIMENTO DO EIXO1

20in   ||   25in   ||   30in

OPÇÕES DE POTÊNCIA

300   ||   250 H.O.   ||   250   ||   225 H.O.   ||   225
200 H.O.   ||   200   ||   175   ||   150 H.O.   ||   150

Inovações verdadeiras aparecem em 
várias formas – e neste caso em centenas 
de combinações de cores. O Evinrude 
E-TEC G2 é o primeiro motor de popa 
que permite a escolha da cor dos painéis 
laterais, da painéis superiores e dos 
detalhes. 

montE o SEU EVInRUDE E-tEC G2
Em EVInRUDE.Com.

monTE sEu 
PrÓPrio 
EvinrudE 
E-TEC G2.

1Opção de eixo com 30 polegadas disponível 
somente nos modelos E-TEC G2 de 250 e 300 hp. ||  5
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Após o lançamento do E-TEC em 2003, a tecnologia de injeção direta 
em motores 2 tempos nunca mais foi a mesma. O jogo havia mudado. 
E desde então, o jogo tem melhorado. Hoje, o Evinrude E-TEC oferece 
inovações e benefícios que motores de quatro tempos ainda não 
conseguem.

INJEÇÃO DIRETA E-TEC
 
Nossa exclusiva tecnologia de 
injeção direta é o padrão em 
desempenho para motores de popa, 
entregando a perfeita relação 14:1 
de ar/combustível. É assim que 
conseguimos o melhor torque, 
economia de combustível e níveis de 
emissões da categoria. É o coração 
da tecnologia E-TEC.

SEM PERÍODO DE AMACIAMENTO. 
SEM TROCAS DE ÓLEO. 
 
Sem período de amaciamento de 
20 horas como nos motores de 
quatro tempos, e sem trocas de 
óleo – nunca. Então, enquanto os 
motores de quatro tempos estão 
em manutenção na oficina, você 
estará navegando.

MODO DE PROTEÇÃO 
E ARMAZENAMENTO 
 
Nós redefinimos o modo de 
proteção. Já que você pode  
fazê-lo sozinho num Evinrude 
E-TEC em menos de quatro 
minutos, não há necessidade de 
proteções adicionais. 
Se o dia está quente no outono, 
ligue seu motor e vá pescar.

SEM MANUTENÇÃO 
PROGRAMADA 
 
O Evinrude E-TEC redefiniu a baixa 
manutenção com até 3 anos ou 
300 horas livres de manutenção 
programada.

EvinrudE E-TEC. 
ondE Tudo ComEÇou.

15 H.O.–250 HP
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EvinrudE E-TEC
PonToon sEriEs

NAVEGAÇÃO SUAVE 
 
Com coxins específicos para os 
motores da Pontoon Series você 
obtém uma navegação suave 
em qualquer velocidade graças à 
reduzida vibração.2

POTÊNCIA PARA PUXAR 
 
Com relações de marcha especiais 
e blocos com cilindros de grande 
deslocamento oferecendo torque 
abundante e grande impulso para 
aceleração mais rápida, resposta 
imediata do acelerador e mais 
potência para frear o barco quando 
precisar.1

ALTERNADOR DE ALTA SAÍDA 
 
Com 70% a mais de saída do que 
a concorrência, o Evinrude E-TEC 
da Pontoon Series fornece mais 
potência elétrica para ativar todos 
os eletrônicos atuais a bordo. O 
sistema do magneto foi projetado 
para fornecer potência quando 
e onde você precisar, da marcha 
lenta à velocidade máxima.

1Relação de marchas específica da Pontoon Series para modelos de 150, 115 e 90 hp.
2Coxins macios do motor utilizados nos modelos de 150, 115, e 90 hp.

90, 115, 150 HP
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EvinrudE E-TEC  
JET sEriEs

PORTA DE CONTROLE DE IMPULSO 
 
A simples tecnologia de porta 
elevatória lhe dá capacidades 
para avanço e reverso sem 
sacrificar a durabilidade.

MELHOR PESO DA CATEGORIA 
 
Com quantidade significativamente 
menor de peças móveis que os 
motores de 4 tempos concorrentes, 
os motores Evinrude E-TEC são 
os motores de turbina mais leves 
disponíveis atualmente.

PROJETADO PARA ÁGUAS RASAS 
 
Pelo fato de estar usando o motor 
de turbina mais leve do mercado, 
você sairá de onde está e planará 
rapidamente – garantindo a 
pescaria nas águas mais rasas 
que encontrar.

40, 60, 105 HP
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EvinrudE E-TEC
muLTiComBusTívEis

CAPACIDADE MULTICOMBUSTÍVEL 
 
O primeiro motor de popa capaz 
de funcionar com diversos 
combustíveis, incluindo 
querosene, JP-4, JP-5, JP-8, 
Jet A e B, bem como gasolina 
comum. Altere os ajustes de 
combustível com um simples 
toque, sem comprometer o 
desempenho.

PROPULSÃO OPCIONAL POR TURBINA 
 
Permite a propulsão opcional sem 
hélice, com benefícios adicionais 
de segurança e desempenho numa 
variedade maior de aplicações. O 
projeto exclusivo conecta um grande 
rotor à caixa de engrenagens obtendo 
maior impulso e desempenho 
vetorizado quando comparado às 
turbinas convencionais.

FIEL A ESPECIFICAÇÕES MILITARES 
 
Todos os dias, as forças militares 
americanas dependem da 
tecnologia multicombustível 
para completar suas missões 
e retornar suas tropas com 
segurança. Se a tecnologia 
Evinrude é forte o suficiente para 
eles, imagine o que ela pode fazer 
por você.

30–55 HP
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Utilizar um motor de popa portátil nunca deveria ser complicado. 
Trata-se de colocá-lo na água com facilidade e somente o 
necessário, para fazer seu tempo render mais. 

Estes motores oferecem muitas características num pacote 
compacto. Do tanque de combustível integrado ao hélice de fluxo 
direto para um funcionamento silencioso, são tudo o que você 
precisa para a melhor experiência náutica. Ignição por CD e um 
sistema de afogador rápido tornam a partida rápida e fácil, e o 
ajuste da fricção da direção reduz o esforço e a fadiga. 

São motores limpos também, obtendo a certificação três 
estrelas da California Air Resource Board. E se isso não fosse 
o bastante, todos os portáteis Evinrude possuem 3 anos de 
garantia.

PorTÁTEis EvinrudE:  
ConvEniÊnCia simPLEs 
E ComPaCTa

3.5–15 HP
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Reforçados, funcionais e fáceis de usar, estes 
mostradores fornecem todas as informações 
que você precisa enquanto estiver navegando.

MOSTRADORES ICON TOUCH

Dos mostradores ao acelerador, tudo foi 
projetado para lhe dar total comando do seu 
motor Evinrude E-TEC G2. Para este ano, 
adicionamos novas opções à linha de Controles 
Digitais, tornando as inovações da Evinrude 
disponíveis a maior número de entusiastas.

CONTROLES DIGITAIS 
TOTALMENTE INTEGRADOS
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PEÇas E aCEssÓrios Para monTaGEm

O Evinrude E-Link é uma central sem 
fio que envia dados do Evinrude E-TEC 
G2 ao seu smartphone ou tablet, 
como complemento ou alternativa 
aos mostradores do painel. Monitore e 
controle importantes funções do motor 
em qualquer ponto do seu barco – Envie 
até importantes informações do motor 
ao seu concessionário.

EVINRUDE E-LINk

Seja você dono de um catamarã, uma 
lancha esportiva, ou até uma offshore 
de console central, o sistema de joystick 
I-Dock Evinrude elimina a tensão em 
manobrar barcos de 2 e até 3 motores 
em marinas, postos de abastecimento 
ou no seu local preferido.

JOySTICk EVINRUDE I-DOCk

Os comandos Evinrude ICON II o colocam 
no controle com o que há de mais 
avançado em comandos eletrônicos de 
motores.  A fantástica combinação de 
ergonomia e estética foi projetada para 
maximizar o desempenho do seu motor 
Evinrude E-TEC.

COMANDOS EVINRUDE ICON II 

Projetado especificamente para a 
plataforma do Evinrude E-TEC G2, 
este desenho limpo e intuitivo exibe 
informações do motor e dos sistemas 
da embarcação para uma navegação 
dinâmica e sem comparação.

DISPLAyS EVINRUDE ICON

Exibem informações digitais com visual 
clássico. Funções específicas no visor 
de LCD oferecem inúmeras opções de 
informação com alta visibilidade.

MOSTRADORES EVINRUDE ICON PRO

Todos os ajustes e controles na ponta 
dos seus dedos. Totalmente ajustável 
para maximizar o conforto nas diversas 
velocidades de utilização.

kIT DE LEME COM AJUSTE DE 
MOTOR ELÉTRICO

Com cubo ventilado para tração 
ajustável, este hélice de 4 pás projetado 
para o Evinrude E-TEC G2 foi otimizado 
para empuxo e desempenho em águas 
agitadas com velocidade, aceleração 
e economia de combustível líderes no 
mercado. Oferece maior elevação de 
proa em barcos maiores e não gira em 
falso.

HÉLICE EVINRUDE SÉRIE RX4® 

Maximiza a potência e torque superiores 
dos motores de popa Evinrude E-TEC 
G2. Este hélice de três pás é o padrão 
para operação em altas velocidades. 
Com manufatura precisa e acabamento 
manual, o Raker H.O. possui o cubo 
ventilado permitindo o ajuste de tração, 
maximizando sua ação.

HÉLICE EVINRUDE RAkER H.O

O hélice Viper possui as pás alongadas 
e diâmetro maior para melhor 
aceleração e tração na água. Perfeito 
para barcos pontoon, lanchas, e barcos 
de plataforma aberta.

HÉLICE EVINRUDE VIPER
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ESPECIFICAÇÕES E-TEC G2 E-TEC E-TEC PonToon SErIES E-TEC JET 
SErIES PorTáTEIS MFE8

Potência
300, 250 H.O. 
250, 225 H.O. 
225, 200 H.O. 

200, 175 
150 H.O., 150

250, 225 H.O. 
225, 200 H.O.

200, 175, 150 H.O. 
150, 135 H.O.  115 H.O., 115, 90 H.O. 90, 75, 60 H.O. 60, 50, 40 30, 25 15 H.O. 150 115 90 105, 60, 40 15, 9.8, 6, 3.5 55, 30

tipo de motor V6 74° E-TEC D.I. V6 66° E-TEC D.I. V6 90° E-TEC D.I. V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. 3 Cilindros em linha  
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I. V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. 3 Cilindros em linha 

E-TEC D.I.

V6 60° E-TEC D.I. 
3 Cilindros em linha 

E-TEC D.I. / 2 Cilindros 
em linha E-TEC D.I.

2 cilindros,  
1 cilindro

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

Diâmetro x Curso  
pol. (mm)

3,854 x 3,000  
(98 x 76)

3,386 x 3,100 
(86 x 78,7)

3,854 x 2,858 
 (98 x 73)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

2,992 x 2,5  
(76 x 64)

2,992 x 2,5  
(76 x 64)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

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)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

Cilindrada -  
pol. cu (cc) L 210 (3441) 3.4 L 167 (2744) 200,1 (3279) 3.3L 158,2 (2589) 2.6L 105,4 (1726) 1.7L 79,1 (1295) 1.3L 52,7 (863) 35,2 (577) 35,2 (577) 158,2 (2592) 2.6L 105,4 (1726) 1.7L 79,1 (1295) 1.3L

158,2 (2592) 2.6L 
79,1 (1295) 1.3L 

52,7 (863)

351 (21.41)  
209 (12.8)  
123 (7.5)  

85,5 (5.2)

52,7 (863) 
Em linha2

Relação de 
engrenagens  

(comp. do eixo)1
1.85:1 2.17:1 1.85:1 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” and 25”)
2.90:1 2.15:1 2.15:1 1.86:1 2.44:1 2.36:1 n/a 2.15:1 

2.08:1 2.67:1

Faixa de operação à 
máxima potência 5400-6000 RPM 5000-6000 RPM 5250-6000 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5500-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM

5300-6000 RPM 
5000-5500 RPM 
5500-6000 RPM

4500-6000 RPM 5500-6000 RPM

Peso kg - (libras)2 244 (537) 240 (530)
225 (496)9 228 (503) 190 (418) 177 (390) 145 (320) 105 (232) 68 (150) 82 (181) 190 (418) 177 (390) 145 (320)

194 (428)  
151 (334)  
112 (247)

52 (114,4) 
37 (81,5)  
26 (57) 
18,4 (41)

250 (113)  
154 (70)

Partida1 Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica ou Manual 
(somente 40) Elétrica ou Manual7 Elétrica ou Manual3 Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica ou Manual Manual3

Controles
Câmbio e 

acelerador digital 
integrados

Câmbio e 
acelerador digital 

integrados

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)
Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)
Mecânico Mecânico Mecânico À distância ou braço 

de controle Mecânico

Alimentação 
de combustível

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Carburado

Injeção Direta 
E-TEC 

com modo de 
combustão 

estratificado à 
baixa RPM

Saída 
Alternador3

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados/ 

14 Amps marcha 
lenta

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados/ 

14 Amps marcha 
lenta

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

56 Amps Total/ 
15 livres dedicados6

56 Amps Total/ 
15 livres dedicados6

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

133 Amps Total/50 
livres4, 81 Amps 

Total/25 livres, 81 
Amps Total/25 livres5

Somente em modelos 
elétricos: 12V, 60W, 

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

81 Amps Total/ 
25 livres 

dedicados5

Direção1

À distância / 
Direção Hidráulica 

Integrada1 / Direção 
Dinâmica Assistida1

À distância / 
Direção Hidráulica 

Integrada1 / Direção 
Dinâmica Assistida1

À distância À distância
À distância 

(Braço de controle 
opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância ou 
braço de controle

À distância ou 
braço de controle

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância ou 
braço de controle Braço de controle

Sistema de 
trim1 Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt FasTrak™ Power 

Trim e Tilt
FasTrak™ Power 

Trim e Tilt

Trac-1 Power 
 Trim e Tilt (20”) 
FasTrak™ Power 
Trim e Tilt (25”)

Trac-1 Power  
Trim e Tilt

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual  

(somente 40)

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Tilt de alta 
velocidade

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

FasTrak™ Power Trim 
e Tilt Trac-1 Power 
Trim e Tilt Power 

Trim e Tilt

Manual ou 
Power Tilt

Manual Tilt c/ 
cilindro de auxílio

Comprimento do 
eixo - pol. (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) 20” (508) 20” (508) 20” (508) 20” (508)

15” (381) 
20” (508) 
25” (635)

20” (508)

1 Pode variar em função do número do modelo de motor. / 2 Peso se refere ao peso atual (incluindo todos os fluidos) para o modelo/versão mais leve de cada potência listada naquele grupo. / 3 Modelos de partida manual necessitam de kit acessório de carregamento. / 4 Voltagem 
Variável Controlada por Computador em Corrente de 133 Ampéres calculados a 13,5 V. Saída do carregamento líquido dedicado da bateria é de 50 Ampéres. / 5 Voltagem Variável Controlada por Computador em Corrente de 81 Ampéres calculados a 13,5 V. Saída do carregamento 
líquido dedicado da bateria é de 25 Ampéres. / 6 56 Ampéres. Amperagem corrente calculada a 13,5 V. Saída do carregamento líquido dedicado da bateria é de 15 Ampéres. / 7 Elétrico também possui capacidade manual. / 8 Disponível somente para compras governamentais. / 
Nota: Caixa de Engrenagens Contra-Rotantes com Power Trim e Tilt disponível nos motores de 300-, 250-, 225-, 200-, 175-, 150- e 115- hp (excluindo os modelos High Output). / 9 Modelo sem direção assistida (Trac +). 

Consumo de Combustível: Dados de consumo de combustível são baseados em testes de laboratório utilizando ISO 8178-4 e testes 
com barcos utilizando instalações da BRP. O consumo de combustível atual pode variar dependendo do barco, carga, condições de 
operação, hélice, e hábitos de condução. *** Classificações de Potência: Motores de popa Evinrude® são classificados de acordo com 
procedimentos da National Marine Manufacturer´s Association (NMMA)  utilizando o padrão 28/83 da International Council of Marine 
Industry Associates (ICOMIA). Controle Remoto não fornecido com o motor.
Para todos os modelos, uma ampla gama de hélices está disponível a um custo extra. Uma completa linha de hélices Cyclone™, Hydrus®, 
SSP®, Raker® II, Raker® H.O., Rogue™, RX4, Viper™ e Rebel® estão disponíveis para modelos convencionais e contra-rotantes. Potência 

Máxima para Embarcações: Por lei, a maioria das embarcações com motor de popa de até 20 pés de comprimento precisam exibir uma 
plaqueta certificando a potência máxima permitida de acordo com os regulamentos da U.S. Coast Guard. Não exceda a potência permitida 
nem adultere os níveis de emissões do motor ou seus componentes. Garantia: Os termos da Garantia Limitada Evinrude foram fornecidos 
aos concessionários Evinrude nos pontos de venda e estão incluídos no Guia do Operador, fornecido com cada motor. A garantia Evinrude 
de três anos se aplica a motores novos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
vendidos por revendedores autorizados na América do Norte somente para uso recreativo. Contacte a empresa para informações sobre 
garantias governamentais, comerciais, e promocionais. Veja a declaração da garantia limitada para detalhes completos.
.
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ESPECIFICAÇÕES E-TEC G2 E-TEC E-TEC PonToon SErIES E-TEC JET 
SErIES PorTáTEIS MFE8

Potência
300, 250 H.O. 
250, 225 H.O. 
225, 200 H.O. 

200, 175 
150 H.O., 150

250, 225 H.O. 
225, 200 H.O.

200, 175, 150 H.O. 
150, 135 H.O.  115 H.O., 115, 90 H.O. 90, 75, 60 H.O. 60, 50, 40 30, 25 15 H.O. 150 115 90 105, 60, 40 15, 9.8, 6, 3.5 55, 30

tipo de motor V6 74° E-TEC D.I. V6 66° E-TEC D.I. V6 90° E-TEC D.I. V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. 3 Cilindros em linha  
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I. V6 60° E-TEC D.I. V4 60° E-TEC D.I. 3 Cilindros em linha 

E-TEC D.I.

V6 60° E-TEC D.I. 
3 Cilindros em linha 

E-TEC D.I. / 2 Cilindros 
em linha E-TEC D.I.

2 cilindros,  
1 cilindro

2 Cilindros em linha 
E-TEC D.I.

Diâmetro x Curso  
pol. (mm)

3,854 x 3,000  
(98 x 76)

3,386 x 3,100 
(86 x 78,7)

3,854 x 2,858 
 (98 x 73)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

2,992 x 2,5  
(76 x 64)

2,992 x 2,5  
(76 x 64)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

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)

3,601 x 2,588  
(91 x 66)

Cilindrada -  
pol. cu (cc) L 210 (3441) 3.4 L 167 (2744) 200,1 (3279) 3.3L 158,2 (2589) 2.6L 105,4 (1726) 1.7L 79,1 (1295) 1.3L 52,7 (863) 35,2 (577) 35,2 (577) 158,2 (2592) 2.6L 105,4 (1726) 1.7L 79,1 (1295) 1.3L

158,2 (2592) 2.6L 
79,1 (1295) 1.3L 

52,7 (863)

351 (21.41)  
209 (12.8)  
123 (7.5)  

85,5 (5.2)

52,7 (863) 
Em linha2

Relação de 
engrenagens  

(comp. do eixo)1
1.85:1 2.17:1 1.85:1 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” and 25”)
2.90:1 2.15:1 2.15:1 1.86:1 2.44:1 2.36:1 n/a 2.15:1 

2.08:1 2.67:1

Faixa de operação à 
máxima potência 5400-6000 RPM 5000-6000 RPM 5250-6000 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5500-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM 5300-6000 RPM 5500-6000 RPM 5000-5500 RPM

5300-6000 RPM 
5000-5500 RPM 
5500-6000 RPM

4500-6000 RPM 5500-6000 RPM

Peso kg - (libras)2 244 (537) 240 (530)
225 (496)9 228 (503) 190 (418) 177 (390) 145 (320) 105 (232) 68 (150) 82 (181) 190 (418) 177 (390) 145 (320)

194 (428)  
151 (334)  
112 (247)

52 (114,4) 
37 (81,5)  
26 (57) 
18,4 (41)

250 (113)  
154 (70)

Partida1 Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica ou Manual 
(somente 40) Elétrica ou Manual7 Elétrica ou Manual3 Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica ou Manual Manual3

Controles
Câmbio e 

acelerador digital 
integrados

Câmbio e 
acelerador digital 

integrados

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)
Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico Mecânico

Mecânico  
(Acessório digital 

ICON EST)
Mecânico Mecânico Mecânico À distância ou braço 

de controle Mecânico

Alimentação 
de combustível

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Injeção Direta E-TEC 
com modo de 

combustão 
estratificado à baixa 

RPM

Carburado

Injeção Direta 
E-TEC 

com modo de 
combustão 

estratificado à 
baixa RPM

Saída 
Alternador3

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados/ 

14 Amps marcha 
lenta

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados/ 

14 Amps marcha 
lenta

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

56 Amps Total/ 
15 livres dedicados6

56 Amps Total/ 
15 livres dedicados6

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

133 Amps Total/ 
50 livres dedicados4

81 Amps Total/ 
25 livres dedicados5

133 Amps Total/50 
livres4, 81 Amps 

Total/25 livres, 81 
Amps Total/25 livres5

Somente em modelos 
elétricos: 12V, 60W, 

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

81 Amps Total/ 
25 livres 

dedicados5

Direção1

À distância / 
Direção Hidráulica 

Integrada1 / Direção 
Dinâmica Assistida1

À distância / 
Direção Hidráulica 

Integrada1 / Direção 
Dinâmica Assistida1

À distância À distância
À distância 

(Braço de controle 
opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância ou 
braço de controle

À distância ou 
braço de controle

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância 
(Braço de controle 

opcional)

À distância ou 
braço de controle Braço de controle

Sistema de 
trim1 Power Trim & Tilt Power Trim & Tilt FasTrak™ Power 

Trim e Tilt
FasTrak™ Power 

Trim e Tilt

Trac-1 Power 
 Trim e Tilt (20”) 
FasTrak™ Power 
Trim e Tilt (25”)

Trac-1 Power  
Trim e Tilt

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual  

(somente 40)

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Tilt de alta 
velocidade

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

Power Trim e Tilt ou 
Tilt manual

FasTrak™ Power Trim 
e Tilt Trac-1 Power 
Trim e Tilt Power 

Trim e Tilt

Manual ou 
Power Tilt

Manual Tilt c/ 
cilindro de auxílio

Comprimento do 
eixo - pol. (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) 20” (508) 20” (508) 20” (508) 20” (508)

15” (381) 
20” (508) 
25” (635)

20” (508)

A garantia Evinrude de cinco anos se aplica aos novos motores Evinrude E-TEC G2 2017 vendidos por revendedores autorizados na América 
do Norte somente para uso recreativo e consta de Garantia Limitada Evinrude de três anos, com mais dois anos de Termos de Serviços 
Estendidos BRP. Garantias de cinco anos contra corrosão se aplicam aos novos motores Evinrude E-TEC G2 vendidos por revendedores 
autorizados na América do Norte somente para uso recreativo. Especificações: Em adiantamento à nossa política de contínuo desenvolvimento 
de produtos, reservamo-nos o direito de descontinuar, substituir, modificar, ou melhorar o projeto de qualquer motor de popa a qualquer tempo, 
sem a obrigação de modificar motores construídos previamente. Reservamo-nos o direito, de a qualquer tempo, descontinuar ou modificar 
especificações, preços, projetos, características, modelos, ou equipamentos sem incorrer em obrigação. As informações contidas neste folheto 
são baseadas nas mais recentes especificações disponíveis no momento da publicação. Verifique com seu revendedor Evinrude as mais recentes 
informações sobre os produtos. Alguns modelos exibidos aqui podem conter acessórios ou serem exibidos com opcionais disponíveis a um custo 
extra no seu revendedor Evinrude. O desempenho dos motores pode variar em função, entre outros, das condições gerais, temperatura ambiente, 
habilidade, opcionais, modificações, peso do condutor, passageiros e carga, tipo de motor, e equipamentos opcionais. As informações contidas 
nesta publicação reflete a disponibilidade de produtos domésticos para o mercado norte- americano e canadense. A disponibilidade e garantias 

podem variar em países diferentes dos Estados Unidos e Canadá.
Com fins publicitários, algumas imagens deste catálogo incluem condutores profissionais executando manobras em condições ideais e/ou 
controladas. Não tente fazê-las ou executar manobras arriscadas, se estiverem além da sua capacidade de pilotagem. Consulte sempre seu 
revendedor local quando estiver selecionando um motor de popa para atender suas necessidades e leia com atenção o Manual do Operador 
além das etiquetas afixadas no produto. Navegue sempre com responsabilidade e segurança. Sérios ferimentos podem ocorrer ao ignorar 
os avisos, não seguir as instruções ou utilizar embarcações e motores de maneira imprópria. Utilize o bom senso e a cordialidade. Observe 
sempre as leis e regulamentos locais. Respeite os direitos e mantenha uma distância segura de outros banhistas, espectadores e das 
margens. Use sempre a vestimenta adequada, incluindo um colete salva-vidas aprovado pela guarda costeira, de acordo com as condições, 
incluindo mas não limitado a, meteorológicas, da embarcação, idade e habilidades dos ocupantes. Não beba e navegue. BRP US Inc. 
10101 Science Drive, Sturtevant, Wisconsin 53177. © 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) Todos os direitos reservados.
®, ™ e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou suas afiliadas. ‡ Todas as outras marcas registradas são propriedade dos seus 
respectivos proprietários.
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