ZÁVĚSNÉ
LODNÍ
MOTORY
2019

Podívejte se, poslechněte si, vychutnejte si vítr ve vlasech
Od roku 1922 si Tohatsu neustále pokládá zásadní otázku - co dělá
motor dokonalým?
Sledujeme ultimativní kvalitu, abychom Vám poskytli mimořádné
zážitky při používání motoru.
Neochvějně si stojíme za svým slibem dodávat ještě dokonalejší a
více stimulující zážitky při plavbě na člunu.
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NOVÝ MOTOR 60 HP
Nejlehčí a nejekologičtější
ve své třídě
Jednoduchá architektura, snadno obsluhovatelné rozhraní a absolutní
kvalita. To jsou klíčové hodnoty, kterých se při vývoji držíme.
MFS60 tyto hodnoty nese všechny, takže svým věrným zákazníkům
můžeme nabídnout lepší řešení.

TRADICE

ZDOKONALENÝ EXTERIÉR

JEDNODUCHÁ ARCHITEKTURA

Motor MFS60 navazuje na typ

Motor se dodává v jedno-

Minimalistický design, který

MFS50/40 a stává se
nejlehčím motorem ve své

barevném provedení Tohatsu

eliminuje vše zbytečné a

Aqua Marine Blue (námořní
modrá) nebo BELUGA White

ponechává absolutně všechny

(bílá). Vyberte si barvu, která se

aby byl motor jednoduše a

nejlépe hodí k Vašemu člunu.

snadno použitelný na všech

třídě.

prvky z předchozího modelu tak,

typech člunů.

SPECS P25
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VELKÉ MOTORY
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250-60 HP

NEW

250-200 HP

150-115 HP

100-75 HP

60 HP

Nové motory Tohatsu BFT250/225/200D poskytují

Tento typ Tohatsu BFT150/115A se skvělou

Typy 100/90/80/75AK1 jsou jedny z nejlehčích motorů

výkon tam a tehdy, kdy ho skutečně potřebujete, a

ve své třídě. Díky novým vylepšením je pro uživatele

dávají Vám širší a plošší křivku krouticího momentu a

kombinací výkonu, krouticího momentu a nízké
spotřeby paliva, vyniká hladkým provozem a je

Vynikající manévrovatelnost díky velkému úhlu
řízení* usnadňuje ovládání člunu. Motor BFT60A

pravidelná údržba mnohem snazší než dříve.

je určen pro široké spektrum využití v rámci

hladší průběh výkonu v celém pracovním rozsahu.

ideální pro rybaření a komerční využití.

Multifunkční kormidelní páka* se k tomuto typu dodává

lodního průmyslu a zcela jistě uspokojí všechny

Spolu s novým štíhlým exteriérem a praktickými
modifikacemi, zlepšenou odolností proti korozi a
ochranou proti pronikání vody, to z typů

jako volitelné příslušenství.

Vaše potřeby.

*Originální volitelné vybavení

*Pouze model ručního ovládání.

BFT250/225/200D dělá tu pravou volbu.

SPECS P25
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TEC H N O LOGIE
Systém maximální akcelerace
Systém maximální akcelerace zlepšuje akceleraci
při nízkých otáčkách. Tento systém se aktivuje
rychlým pohybem ovládání plynu, čímž dojde k
rychlému posunutí křivky zapalování. Tím se
významně zlepší odezva na přidání plynu.
Systém úsporné plavby
Úspora paliva se dosahuje tím, že spalování pracuje s
chudší směsí vzduchu s palivem. Při cestovní rychlosti
tento motor pracuje při spotřebě až o 30% nižší oproti
jiným motorům stejné třídy.
Optimalizované vstřikování paliva
Optimalizované vstřikování paliva dodává přesné
množství směsi paliva se vzduchem a dosahuje
vynikající spotřeby.
Variabilní časování a řízení zdvihu ventilů
Systém variabilního časování a elektronického řízení
zdvihu ventilů dává výkon tam a tehdy, když jej skutečně
potřebujete. Motor tak dosahuje širšího a ploššího
průběhu krouticího momentu a hladší křivky výkonu v
celém pracovním rozsahu. Výsledkem je nepřekonatelná
kombinace výkonu, krouticího momentu a úspory paliva.
TOCS - Systém palubní komunikace Tohatsu
Systém TOCS podporuje komunikaci mezi jednotlivými
elektrickými zařízeními na palubě. Funguje na principu
plug-and-play.
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STŘEDNÍ MOTORY
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60-15 HP

NEW

60 HP

50-40 HP

30-25 HP

20-15 HP

Čekání je u konce. Luxusní a elegantní vzhled, nízká

Motory Tohatsu MFS50/40A jsou nejen nejlehčí

Jedná se o první závěsný lodní motor na světě

Jedná se o nejlehčí motory ve své třídě. Náš motor

spotřeba paliva, nejnižší hmotnost ve své třídě - to vše

s bezbateriovým elektronickým vstřikováním

MFS20/15E vyniká snadnou přenosností.

Vám poskytne ještě propracovanější a více vzrušující

ve své třídě, ale také dostatečně výkonné na to,
aby Vám poskytly dostatek akcelerace. Vylepšená

paliva, což udává standard v odvětví.

Motory mají vynikající akceleraci a krouticí

zážitek z plavby.

převodová skříň s nižším převodovým poměrem

Motor má optimalizovaný převodový poměr pro

moment, nízkou spotřebu paliva a tichý chod.

rovněž dává lepší krouticí moment v dolním

lepší akceleraci a přepracované horní i dolní
krytování motoru pro zlepšení servisovatelnosti.

Jsou vybaveny bezbateriovým elektronickým

Nyní je k dispozici motor MFS30AW v bílé barvě

člunu používáte, zda se jedná o RIB, hliníkový nebo

"Beluga White".

laminátový člun, vždy budete mít ještě lepší

rozsahu otáček.

vstřikováním paliva. Bez ohledu na to, jaký typ

zážitky.
Nyní je k dispozici motor MFS20EW v bílé barvě
SPECS P25-26
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TEC H N O LOGIE
Multifunkční kormidelní páka (volitelné
příslušenství)*
Multifunkční kormidelní páka nabízí hladké a snadné
ovládání s pomocí bezklíčkového ovladače s velkou
řadicí pákou, přepínačem trimování a sklápění
motoru na velké kormidelní páce.
Variabilní řízení volnoběhu *
Je určeno pro kompaktní ovládání. Volnoběh
a nízké otáčky lze nastavit stisknutím klíčku.
Systém proplachování vodou
Dodává se jako standard. Vestavěný systém pro
proplachování sladkou vodou usnadňuje pravidelné
proplachování motoru.
TOCS - Systém palubní komunikace Tohatsu *
Systém TOCS podporuje komunikaci mezi jednotlivými
elektrickými zařízeními na palubě na principu
plug-and-play.
Bezbateriové elektronické vstřikování paliva
Motory 30 HP až 15 HP jsou vybaveny bezbateriovým
elektronicky ovládaným vstřikováním paliva, které
poskytuje rychlou odezvu na plyn, vynikající hodnoty
spotřeby paliva a velmi hladkou jízdu na vodě.
*Pouze pro modely MFS60 až 25
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MALÉ MOTORY
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9.8-2.5 HP

9.8-6 HP

6 HP SP, 5 HP LPG SP

6-4 HP, 5 HP LPG

3.5-2.5 HP

Motory Tohatsu MFS9.8/8B/6BZ jsou nejlehčí závěsné

Tyto výkonné závěsné motory jsou určeny

Tyto typy nejsou jen přenosné, ale jsou i výkonné

Motory MFS3.5/2.5B jsou nejen přenosné,

lodní motory ve své třídě. Mimo to vynikají velkým

speciálně pro plachetnice. Jsou dostupné s

ale mají největší krouticí moment ve své třídě

zdvihovým objemem, díky čemuž dosahují vynikajícího

"dlouhou" a "ultradlouhou" hřídelí, mají lodní
šroub určený pro silný tah, aby Vám poskytly

a praktické v mnoha ohledech. Přední řadicí

výkonu.
Tyto výhody společně s ultra-tichým provozem z nich
dělají nejlepší volbu pro jakékoli nasazení.

výkon, který potřebujete. Jsou také vybaveny
systémem dobíjení 12V, 60W, 5A pro dobití
baterie, která napájí externí elektrická zařízení.
Typ 5 HP s pohonem na LPG je také dostupný ve
verzi SP. Pro jachtaře již nebude nutné vozit
s sebou dvě různá paliva.

páka usnadňuje ovládání na menších člunech.

a řízení s úhlem 360° pro rychlé manévrování.

Typ MFS5C je navíc ještě dostupný i ve verzi LPG
(zkapalněný ropný plyn, propan-butan). Toto
palivo je čistší * z hlediska emisí. Přitom nabízí
stejný výkon jako benzínová verze MFS5C, údržba
je ale jednodušší a s nižšími náklady.
*Podle údajů "Vývojového oddělení Tohatsu".

SPECS P26
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TEC H N O LOGIE
Páka jednoduchého nastavení tření řízení
(volitelné příslušenství)
Páka nastavení tření řízení se nachází na přední části
motoru a umožňuje nastavit tření řízení jak pro
ustálenou jízdu ve vyšších rychlostech, tak i pro
snadné manévrování (pouze pro modely s kormidelní
pákou).
Přední řazení
Páka řazení je umístěna na přesní části motoru pro
usnadnění ovládání.
Pohon na LPG
Exkluzivně jsou motory Tohatsu LPG vybaveny
bezpečnostním uzavíracím ventilem, který brání unikání
plynu, pokud motor není používán. Dále, protože motor
5HP LPG nevyžaduje etanol ani benzín, není u motoru
LPG nutná téměř žádná údržba komponentů spojených
s palivem.
Čtyřbodový tlumicí systém
Tento specificky navržený čtyřbodový tlumicí
systém snižuje vibrace v celém rozsahu otáček.
Rukojeť pro přenášení
Široká a hluboká rukojeť pro přenášení usnadňuje
přenášení motoru.
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ORIGINÁLNÍ DÍLY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ TOHATSU

Přístroje & měřiče
U Vašeho místního dealera je k dostání velký sortiment přístrojů
Tohatsu, včetně počitadel motohodin, voltmetrů, tlakoměrů
vody, rychloměrů, ukazatelů trimování / sklápění motoru nebo
otáčkoměrů. Všechny tyto přístroje jsou vyráběné podle
standardů přesnosti Tohatsu. Následuje seznam pouze vzorku
nabízených přístrojů. Kompletní seznam všech přístrojů
Tohatsu dostupných pro Váš lodní motor získáte u svého
dealera.
Seznam:
Otáčkoměr
Motohodiny

Trimmetr
Stav paliva

Voltmetr
Rychloměr

Tlak vody

Ovládací dálkové páky
Naše ovládací páky montované na bok člunu, zapuštěné nebo s
horní montáží, jednoduché nebo dvojité, jsou navrženy tak, aby
zajišťovaly ovládání plynu a řazení pro závěsné lodní motory
Tohatsu. Tohatsu nabízí široký rozsah ovládacích pák, montážních
sad a konverzních sad dálkového ovládání vhodných téměř pro
jakoukoli aplikaci. Kompletní seznam sad a volitelného
příslušenství získáte u místního dealera Tohatsu.
Seznam:
Boční páka dálkového ovládání

Horní dvojitá sestava ovládání

Sestava ovládání pro stř edovou konzolu

Multifunkční kormidelní páka
Multifunkční kormidelní páka má ergonomicky řešenou páku
řazení pro snadné a pohodlné řazení, dále delší rukojeť plynu s
rotací v rozsahu 110° pro usnadnění manévrovatelnosti. Všechny
ovládací prvky na nové multifunkční páce jsou vhodně
rozmístěné pro usnadnění přístupu a ovládání.
Konkrétně, řazení rychlosti, ovládání plynu, spínač trimování,
bezpečnostní lanko a klíček elektrického startování jsou plně
integrovány do kormidelní páky.
Multifunkční kormidelní páka je k dispozici pro motory
MFS60/50/40/30/25.
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SPECIFIKACE

VELKÉ MOTORY
Model

BFT225

BFT250

Počet válců

Výkon

Obsah

Vrtání x zdvih

Maximální otáčky

BFT200

BFT150

BFT115

6

250 ps
(183.9 kw)

225 ps
(165.5 kw)

200 ps
(147.1 kw)

3,583 cm3 (218.6 cu in)

150 ps
(110.3 kw)

BFT80

BFT75

BFT60

MFS60

115 ps
(84.6 kw)

100 ps
(73.6 kw)

MFS50

STŘEDNÍ MOTORY
MFS40

80 ps
(58.8 kw)

75 ps
(55.2 kw)

60 ps
(44.1 kw)

60 ps
(44.1 kw)

50 ps
(36.8 kw)

40 ps
(29.4 kw)

Rozsah lodního
šroubu

25"

Hmotnost*

286 kg (631 lbs)

12V, 1180W, 90A

Výkon

30 ps
(22.1 kw)

MFS8

MFS6Z

MFS6 SP

MFS6

MFS5
LPG SP

MFS5 LPG

2

25 ps
(18.4 kw)

20 ps
(14.7 kw)

15 ps
(11 kw)

MFS5

MFS4

MFS3.5

MFS2.5

4 ps
(2.9 kw)

3.5 ps
(2.6 kw)

2.5 ps
(1.8 kw)

1

9.8 ps
(7.2 kw)

8 ps
(5.9 kw)

6 ps
(4.4 kw)

5 ps
(3.7 kw)

526 cm3 (32.1 cu in)

333 cm3 (20.3 cu in)

209 cm3 (12.8 cu in)

123 cm3 (7.5 cu in)

86 cm3 (5.2 cu in)

87 x 99 mm
(3.43 x 3.90 in)

73 x 89.4 mm (2.87 x 3.50 in)

73 x 79.5 mm
(2.87 x 3.13 in)

70 x 75 mm (2.76 x 2.96 in)

Vrtání x zdvih

61 x 60 mm
(2.4 x 2.36 in)

61 x 57 mm
(2.4 x 2.24 in)

55 x 44 mm (2.17 x 1.73 in)

59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in)

55 x 36 mm
(2.17 x 1.42 in)

5,000 - 6,000 r/min

Maximální otáčky

4,500 6,000 r/min

5,500 - 6,300 r/min

5,000 - 6,000 r/min

20", 25"

5,250 5,000 5,400 - 6,100 r/min
6,250 r/min 6,000 r/min

Startování

5,000 - 6,000 r/min

Dálkové ovládání nebo kormidelní páka

Kormidelní páka

2.07:1

2.08:1

Převodový poměr

2.17:1

2.15:1

2.08:1

9" - 21"

9" - 15"

7" - 17"

Rozsah lodního
šroubu

8" - 14"

6" - 11.5"

5" - 9.5"

20", 25"

20"

217 kg (478 lbs)

165 kg (366 lbs)

110 kg
(243 lbs)

12V, 660W, 55A

12V, 420W, 35A

12V, 264W,
22A

98.5 kg
(217 lbs)

15", 20"

Výška zrcadla

95 kg (209 lbs)

Hmotnost*

71.5 kg (158 lbs)

43 kg (95 lbs)

37 kg (81.5 lbs)

Výkon
alternátoru

12V, 180W, 15A

12V, 145W, 12A

12V, 80W, 6A**

12V, 252W, 21A

15", 20"

15", 20", 25"

5,000 4,500 6,000 r/min 5,500 r/min

Manuální

2.33:1

20"

4,500 - 5,500 r/min

Elektrické & Manuální nebo Manuální

Typ ovládání

Dálkové ovládání nebo kormidelní páka

2.14:1

279 kg
(615 lbs)

3

MFS9.8

Obsah

11" - 23"

Výška zrcadla

MFS15

866 cm3 (52.8 cu in)

Dálkové ovládání

2.00:1

MFS20

998 cm3
(60.9 cu in)

Elektrické

Převodový poměr

MFS25

1,496 cm3 (91.3 cu in)

5,000 - 6,000 r/min

Typ ovládání

MFS30

Počet válců

3

90 ps
(66.2 kw)

Model

MALÉ MOTORY

2,354 cm3 (143.6 cu in)

89 x 96 mm (3.50 x 3.78 in)

5,300 6,300 r/min

BFT90

4

Startování

Výkon
alternátoru

BFT100

STŘEDNÍ MOTORY

15", 20"

2.15:1

6" - 9"

20", 25"

15", 20"

20", 25"

26.1 kg
(58 lbs)

25.6 kg
(57 lbs)

28.6 kg
(63 lbs)

12V, 60W, Opt. 12V, 12V, 60W,
5A
60W, 5A
5A

4.5" - 7"

15", 20"

27.2 kg
(60 lbs)

25.6 kg
(57 lbs)

26.1 kg
(58 lbs)

Opt. 12V, 60W, 5A

18.4 kg (41 lbs)

N/A

*Specifikace hmotnosti je uváděna pro nejlehčí verzi
**Alternátor u některých modelů
Specifikace podléhají změnám bez upozornění.
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NAŠE MISE

Usilujeme o to, abychom Vám poskytovali
ultimativní zážitky z jízdy na člunu tím, že
dodáváme závěsné lodní motory, které

Člun má podobného ducha jako moře, řeka nebo

jsou jednoduché, snadno se používají a

jezero. Člun Vás ponoří do přírody a doveze Vás k

mají mimořádnou kvalitu. Technologie

nezapomenutelným zážitkům. A závěsný lodní motor

Simpliq™ v sobě shrnuje technologickou

to vše pomáhá uskutečnit.

filosofii Tohatsu - v tomto názvu je
zahrnuta jednoduchost (simplicity),

Závěsné lodní motory dělá mnohem víc věcí, než jen
specifikace. Opravdu výborný motor má všechno:

rozhraní (interface) a kvalita (quality).
Technologie Simpliq™ je výsledkem

výkon, bezpečnost a ultimativní snadnost používání.

trvalých inovací, které jsou poháněny

Proto si nikdy nepřestáváme pokládat základní otázky

úsilím dosáhnout jen toho nejlepšího

ohledně toho, díky čemu je motor opravdu výborný.

výsledku..

Děláme to tak už od roku 1922, kdy lodní inženýr
V roce 2018 založil Tohatsu
"R & D center" jako výzkumnou
a vývojovou organizaci, která
nese budoucnost.

Masuzo Takata založil Tohatsu.
Znovu a znovu inovace Tohatsu vyvolaly vlny, které
změnily svět.
Vezměte si například motocykl Tohatsu, který změnil
celé odvětví svým kompaktním motorem. Nebo
závěsné lodní motory Tohatsu, vyráběné s naší
nezaměnitelnou technologií přímého vstřikování
paliva, která přinesla revoluci z ekologického
hlediska.
Jsme nekompromisní v naší snaze o lodní motor,

Naše práce začíná od toho, abychom

který má vysokou životnost a zároveň je co nejlehčí.

porozuměli potřebám zákazníků.

Snažíme se o ultimativní kvalitu, abychom dodali

Nelitujeme žádného úsilí, abychom s

inspirující zážitky spojené s používáním motoru.

pomocí důmyslnosti a inovace přinesli

Toto je náš neochvějný slib: dodávat vypracovanější a

našim zákazníkům bezpečnější a

více stimulující zážitky při používání člunu.

pohodlnější plavbu.
Poskytujeme našim zákazníkům na lodní
motory Tohatsu osobní podporu pro
ještě lepší zážitky na vodě.
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