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A Tecnologia de Ponta no Novo
Suzuki DF60

Náutica

Novidades Suzuki Texto e Fotografia Antero dos Santos 

No início de Setembro fomos até Itália, ao belíssimo Lago Maggiori, a convite da Su-
zuki, para participar na apresentação à imprensa especializada europeia e testar o 
novo motor fora de borda de 60 HP, a 4 tempos, o modelo DF60, mais uma preciosidade 
lançada pelos engenheiros da Suzuki.

Serviu de base 
Suzuki o Gra-
nde Hotel Di-
no, um dos 

mais belos e luxuosos ho-
téis à beira do Lago Maggio-
ri e que dispõe de pontões 
próprios para a acostagem 
de embarcações.

Para testarmos o Su-
zuki DF60 tínhamos quatro 
barcos de características 
diferentes à nossa disposi-
ção, o semi-rígido ZAR 43, 

Voyager 19, o semi-rígido 
Flyer F16 e o Buster X, um 
barco de alumínio.

A Suzuki, quase sempre 
que apresenta um novo 
modelo, acaba por ser pre-
miada pelas inovações que 
o motor incorpora, por as-
sociações dos USA, como 
a NMMA,  a IMTEC ou 
IBEX, que representam os 
construtores e expositores 

Corrente de distribuição auto-ajustável

da náutica de recreio.  

O Novo
Suzuki DF60
Num dos salões do hotel, 
foi primeiro apresentado 
o novo DF60 e explicadas 
todas as suas caracterís-
ticas, bem como as novas 
tecnologias incorporadas 
neste 60 HP da Suzuki.

O actual modelo DF60 
é um motor de 4 cilindros 
OHC, com 1.298 cm3 de 
cilindrada e com 162 Kg de 
peso com coluna L.

O novo Suzuki DF60 é 
um motor com 3 cilindros 
DOHC, dupla árvore de ca-
mes à cabeça, 941 cm3 de 
cilindrada, pesando apenas 
104 Kg, com a coluna L e 
com um design moderno, 
atractivo e aerodinâmico.

De referir que a Suzuki 
pretende colocar este novo 
motor como líder da sua 

classe e para já o mais leve 
compacto.

Os engenheiros da Su-
zuki pretenderam, acima 
de tudo, construir um motor 
que obtivesse o máximo 
rendimento do combustível 
e com a maior potência.

Para que isso fosse pos-
sível, foram introduzidos 
neste motor da nova gera-
ção, muitas das tecnologias 
de ponta desenvolvidas 
pela Suzuki para os motores 
de maior potência.

A combinação deste 
motor de alto rendimento, 
com o sistema de contro-
lo de combustível com a 
mistura de ar/combustível 
opt imizada, resulta num 
excelente rendimento e um 
baixo consumo.

Outra das vantagens 
deste motor, trata-se da 
corrente de distribuição não 
necessitar de manutenção, 

característica que se apre-
senta pela primeira vez 
neste tipo de motores fora 
de borda.

O Suzuki DF60 dispõe 
de injecção electrónica de 
combustível, comporta um 
alternador de grande capa-
cidade e também incorpora 
o novo sistema de limitação 
de “trim” e elevação.

De referir as palavras 
de Yamamoto, Director do 
Grupo Marketing Europeu 
da Suzuki: “Estamos en-
cantados pela presença 
de tantos jornalistas da 
imprensa especializada, 
bem como dos estaleiros 
associados e importadores 
da Suzuki de toda a Europa, 
para nos acompanharem 
no lançamento do DF60 da 
última geração.

Os nossos engenheiros 
desenharam um novo fora 
de borda que é o mais leve 
e mais económico da sua 
classe. Estamos convenci-
dos de que o rendimento 
de este novo motor surpre-
enderá muito gratamente 
todos os que o utilizarem e 
que o seu êxito nos levará 
ao objectivo de conver-
termos a Suzuk i marca 
líder dos quatro tempos na 
Europa.  

As Característi-
cas Técnicas
O novo Suzuki DF60 liga-
se assim à gama do DF70, 
DF80 e DF90, motores fora 
de borda da última geração, 
que oferecem a todos os 
utilizadores uma excelente 
potência, rendimento e con-
sumo reduzido.

“Suzuki ’s 
Lean Burn Fuel 
Control
System”
Este é o sistema de 
controlo de combustí-
vel da Suzuki, que pre-
vê a necessidade de 
combustível em cada 
momento, consoante 
as condições de tra-
balho do motor e permite 
que o motor funcione com 
uma relação optimizada da 

Sistema de limitação de inclinação
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mistura ar/combustível. O 
resultado é uma excelente 
economia de consumo que 
ajuda os navegadores a re-

despesa em combustível.  
Funcionamento Eco-
lógico
O DF60 oferece um funcio-
namento com o maior res-
peito pelo meio ambiente, 
ao cumprir tanto as Normas 
de Emissões de Escape de 
2010 da Agência de Pro-
tecção do Meio Ambiente 
dos USA como as Normas 
Europeias de Emissões es-
tabelecidas pelo Conselho 
e o Parlamento Europeu. 
Este motor recebeu também 
a pontuação de 3 estrelas 
CARB por parte da “Califor-
nia Air Resources Board”.  
Motor de
12 Válvulas DOHC
de Alto Rendimento
Quando se trata de projec-
tar e construir motores de 4 
tempos para motocicletas, 
automóveis e embarcações, 
a ampla experiênc ia da 
Suzuki não tem igual. Base-

ando-se nestes amplos co-
nhecimentos, os engenhei-
ros da Suzuki desenharam 
um motor de 3 cilindros em 
linha completamente novo 
que incorpora um bloco de 
motor DOHC compacto e 
com 4 válvulas por cilindro. 

uso da avançada tecnologia 
desenvolvida pela Suzuki, 
desempenhou um impor-
tante papel no momento de 
proporcionar ao DF60 uma 
excelente performance e 
economia no consumo de 
combustível.
Mais Leve
e Compacto 
Os engenheiros da Suzuki 
criaram o fora de borda mais 
leve e compacto da classe, 
tendo como marco ser o 
líder dos fora de borda a 4 
tempos. O peso em seco do 
novo DF60 é 42% menor 
que o actual modelo, pe-
sando apenas 102 Kg com 
a coluna S.
Isto foi possível, partin-
do praticamente do zero 
e redesenhando desde o 

princípio cada peça, apli-
cando os conhecimentos 
e avanços tecnológicos 
obtidos na última década. 

-
bém menos consumo e 
mais velocidade.

do Desenho  
Ao desenharem o novo 
DF60, os engenheiros da 
Suzuki procuraram a ma-
neira de reduzir as perdas 
mecânicas, como uma das 
formas de melhorarem a 

óleo foi desenhada para 

mecânica ao permitir que 
o ó leo flua pelo sistema 

uma menor resistência. 
Isto, juntamente com me-
nores perdas mecânicas 
em outra zonas do motor, 
contribuíram também para 
uma maior economia no 
consumo.  
Corrente de Distribui-
ção Auto-ajustável  
O DF60 é o primeiro motor 
fora de borda com 60 HP 
equipado com uma corrente 
de distribuição. Esta está 
banhada em óleo e incor-
pora um tensor hidráulico 
automático que mantém a 
corrente ajustada em todo 
o momento, para um funcio-
namento que não necessite 
de manutenção.
Injecção Electrónica 
sequencial Multipon-
to
O novo DF60 utiliza o so-

-
ção electrónica sequencial 
multiponto. Este sistema 

já longamente comprovada, 
regista os dados recebidos 
pelos sensores situados 
em zonas chave do motor 
e processa-os com um com-
putador de 32 bits, que por 
sua vez controla o sistema 
de combustão do motor e 
proporciona uma alimen-
tação de combustível ideal 
em todas as condições de 
funcionamento.

O ECM controla continua-
mente dados cruciais em 
tempo real, procedentes 
dos diversos sensores co-
locados nas partes críticas 
do motor. Com os dados 
que estes sensores enviam, 
o computador calcula ime-
diatamente a quantidade 
de combustível que deve 
ser injectada a alta pressão 
em cada um dos cilindros, 
tudo isto em tempo real. 
Para além de obter  um 
arranque extremamente su-
ave, o sistema consegue a 

Exelentes acelarações do Suzuki DF60 no Ranieri Voyager19

Um motor estudado para ter uma mecânica muito eficiente
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    Especificações
Tipo de Motor 4 Tempos DOHC 12 Válvulas

Número de Cilindros 3 em Linha

Cilindrada 941 cm3

Potência Máxima 44.1 kw - 60 HP / 5.800 rpm 

Regime de Rotação rpm 5.300 – 6.300

Alimentação de Combustível Injecção Electrónica Sequencial Multiponto

Diâmetro e Curso m/m 72,5 x 76

Relação de Caixa 2.27 : 1

Relação de Mudança F – N - R

Sistema de Ignição Totalmente Tansistorizada

Sistema de Arranque Eléctrico

Correia de Distribuição Tensor Hidráulico Automático

Alternador 12V  19A

Direcção Remota

Sistema de Escape Saída pelo Hélice

Inclinação do Motor Power Trim e Tilt

Capacidade Cárter de Óleo 2,9 Litros

Peso Kg S: 102 – L: 104 – X: 107

Altura do Painel de Popa mm. S: 381 – L: 508 – X: 635

    Características Técnicas
ZAR 43 Ranieri Voyager 19

Planagem 1,85 seg. 2,60 seg.

Aceleração às 5.000 rpm 23 nós  6 seg. 18 nós  5,30 seg.

Velocidade máxima 31,5 nós 27,5 nós

Mínimo a planar 10 nós  3.500 rpm 10,5 nós  4.000 rpm

4.000 rpm 15 nós

4.500 rpm 19,5 nós 16,5 nós

5.000 rpm 23 nós 21 nós

5.500 rpm 26,5 nós 22,8 nós

6.000 rpm 31,5 nós 27,5 nós

Novo Sistema
Limitador de Inclinação

-

-

Alternador de Grande 

Capacidade de 19A
-

-
-

-

-

Os Testes
-

-

-

-

ZAR 43    
-

-

-
-

-

-

-

Ranieri
Voyager 19  

-
-

-

-

-

-

-

-

-

No arranque o Zar 43 planou rápidamente com Suzuki DF60

Os testes do Suzuki DF60 no lago Maggiori foram feitas com àguas muito calmas

O Zar 43 obteve boas performances com o Suzuki DF60


