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MFS20/15E Fi 

H Ελαφρύτερη 20Hp και 15Hp εξωλέμβια του κόσμου που 

έχει σχεδιαστεί  με ( Fuel Injection ) 
Η TOHATSU παξνπζηάδεη κηα θνξεηή κεραλή κε art ζρεδηαζκό. Απηά ηα-λέα θνξεηά κνληέια 

είλαη παγθνζκίσο ηα ειαθξύηεξα κε αλάγθε κηθξόηεξεο κπαηαξίαο θαη ειεθηξνληθή έγρπζε 

θαπζίκνπ - ηεηξάρξνλεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ίππσλ. Η TOHATSU έρεη ζρεδηάζεη απηά ηα 

κνληέια από ην κεδέλ θαη ελζσκαηώλεη πιεζώξα πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ. Οη 

θαηλνηνκίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηελ TOHATSU λα έρεη ην ειαθξύηεξν βάξνο εμσιέκβηαο,λα  

πξνζθέξεη αλώηεξε απόδνζε, ρακειό ζόξπβν & δόλεζε θαη επθνιία ζηε ρξήζε ηόζν γηα ηνπο 

ρξήζηεο αιιά θαη έκπνξνπο. Δπεηδή είλαη ηα ειαθξύηεξα θνξεηά κνληέια ζηελ γθάκα, 

παξέρνπλ ηελ απόιπηε απόδνζε έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ. MFS20/15E είλαη ην θαιύηεξν 

ηαίξηαζκα ζε παθέηα γηα ζθάθε ειαθξηά όπσο αινπκίληνπ θαη πιαζηηθέο βάξθεο αιιά θαη 

θνπζθσηά ζθάθε.  
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Νέας γενιάς σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου 
Σν Σκήκα Μεραλνινγίαο γηα ηα MFS20/15E έρεη αλαπηύμεη θαη εθαξκόζεη έλα ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα έγρπζεο θαπζίκνπ ρσξίο κπαηαξία. Αληί λα πξνζζέζεη επηπιένλ βάξνο, ήηαλ ζε 

ζέζε λα αθαηξέζεη ηα πεξηηηά βάξε ζε ζεκεία όπνπ απηά ηα κνληέια επηηπγράλνπλ ην 

ειαθξύηεξν βάξνο ζηελ θαηεγνξία ηνπο. Με ηηο θαηλνηνκίεο απηέο έρνπλ επίζεο βειηησκέλεο 

επηδόζεηο, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ αλζεθηηθόηεηα & αμηνπηζηία. Ση είλαη ην EFI; Σν EFI 

ππάξρεη γηα ειεθηξνληθό ςεθαζκό θαπζίκνπ όπνπ ην ECU ειέγρεη ηελ ξνή αέξα θαη ππθλόηεηα, 

κεηαμύ άιισλ πξνϋπνζέζεσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ αλεθνδηαζκό θαπζίκσλ πέξα από 

κηα ζεηξά ησλ ζεξκνθξαζηώλ θαη κεραληθώλ κειώλ. εκαληηθά νθέιε πνπ παξέρεη 

πεξηιακβάλνπλ;  

(1) Οκαιόηεξε θαη ζπλεπή αληαπόθξηζε ηνπ γθαδηνύ, (2) Δπθνιόηεξε εθθίλεζε ελ ςπρξώ, (3) 

Πην αθξηβή ξύζκηζε γηα αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε αιιαγέο ζηελ πίεζε ηνπ αέξα, (4) Πην 

ζηαζεξό ξειαληί θαη ρσξίο δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, θαη (5) Καιύηεξε απνδνηηθόηεηα 

θαπζίκνπ. Καλνληθά, γηα έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα EFI απαηηείηαη κπαηαξία γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ν θηλεηήξαο. Χζηόζν, ε Tohatsu MFS20/15E ηα θάλεη όια ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο 

ηζρύνο ηεο κπαηαξίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην λέν MFS20/15E επίζεο εμνηθνλνκεί πεξίπνπ 15 

θηιά ζε βάξνο ησλ κπαηαξηώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ άιινη αληαγσληζηέο. 

Tohatsu προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες 
Γηα κηα πην έμππλε θαη πην ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία ζηε ζάιαζζα. Δίκαζηε αθνζησκέλνη ζηελ 

αλάπηπμε εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ πνπ είλαη απινί θαη εύθνινη ζηε ρξήζε, κε εμαηξεηηθή 

πνηόηεηα. 

VST (ύζηεκα δηαρσξηζκνύ ςεθαζκνύ) απηό έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζσκαηώζεη ηελ αληιία 

πςειήο πίεζεο παξνρήο θαπζίκνπ θαη ηνλ ςύθηε θαπζίκνπ, κεηαηξέπνληαο ην ζε έλα ζύζηεκα 

θαπζίκνπ πςειήο ελζσκάησζεο. Απηό ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε βάξνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο. Απηή ε δηάηαμε επίζεο δηαθνξνπνηείηαη από ηελ BRAND S’s ε νπνία 

είλαη αλνξγάλσηε. Αθόκε, έρεη εζσηεξηθά θηηαγκέλν ξπζκηζηή ν όπνηνο επηηξέπεη ζηελ 

ειεθηξνληθή ECU λα ειέγρεη βέιηηζηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο ε όπνηα ηαηξηάδεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν εύξνο ζηξνθώλ. Απηό επίζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλόκεζε θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 ύστημα καυσίμου 

Τςειήο πίεζεο FFP Φύθηεο θαπζίκσλ 
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  Διάηαξη 

VST 

Καπζίκσλ ςύθηεο 

Τςειήο πίεζεο FFP 

Ρπζκηζηήο 
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Νέν θίιηξν θαπζίκνπ Tohatsu κε κηα έλδεημε 

αλαγλώξηζεο ηνπ λεξνύ, πνπ νη ρξήζηεο θαη 

έκπνξνη κπνξνύλ εύθνια λα παξαηεξήζνπλ όηαλ 

ην λεξό είλαη ζην θαύζηκν. Οη ρξήζηεο ζηξαγγίδνπλ 

ην λεξό από ην θάησ κέξνο ηνπ θίιηξνπ εύθνια 

ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνλδήπνηε εξγαιείσλ. Σν 

θίιηξν θαπζίκνπ έρεη ιαζηηρέλην ζσιήλα 

απνζηξάγγηζεο ρσξίο θιηπ, πνπ δηεπθνιύλεη. 

 Φίλτρο καυσίμου Tohatsu Fuel Filter BRAND S 

Καπάθη 
Clip 

Η TOHATSU έρεη ελζσκαηώζεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

αηζζεηήξεο όπσο TMAP (ζεξκνθξαζία ζπιιέθηε απόιπηεο 

πίεζεο) αηζζεηήξα, βαιβίδα ISC (ειέγρνπ ηαρύηεηαο), and 

TPS (Αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινύδαο γθαδηνύ), πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο EFI, πάλσ ζην 

ζώκα ηεο κίδαο. Οιόθιεξε ε κνλάδα απηή, είλαη πνιύ 

ζπκπαγήο θαη ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ βάξνπο θαη 

επηπιένλ, πξνζθέξεη εύθνιε θαη θαιύηεξε ζπληήξεζε. 

  ώμα γκαζιού 

ISC Βαιβίδα 

TPS 

TMAP Αηζζεηήξαο 

Πξόζθαηα ζρεδηαζκέλε ιαβή ιαγνπδέξαο, κε 

όιεο ηηο απαηηνύκελεο κνλάδεο γηα επειημία, όπσο 

ν δηαθόπηεο Stop, παμηκάδη ξύζκηζεο ιαβήο θαη 

Power Tilt Γηαθόπηε. Απηό ζα παξέρεη ζηνπο 

ρξήζηεο κηα νκαιόηεξε θαη επθνιόηεξε ιεηηνπξγία. 

 Ημι-Multi λειτουργία  λαγουδέρας Μπξνζηηλή αιιαγή F-N-R  

Γηαθόπηεο Stop 

 

PT δηαθόπηεο 

Παμηκάδη ξύζκηζεο 

πεξηζηξνθήο 

Γελ είλαη κόλν ειαθξύηεξν ην λέν MFS20/15E, 

αιιά θέξεη ιαβή ρσλεπηή γηα εμαηξεηηθά εύθνιε 

κεηαθνξά. Δπίζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 

ξεηίλε πνπ ζπκβάιιεη επίζεο ζηε κείσζε ηνπ 

βάξνπο. 

 Χωνευτό  Χερούλι μεταφοράς 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην βάξνο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ρξεζηκόηεηαο, εγθξίζεθε ξεηίλε 

γηα ην θάησ θάιπκκα θαη επίζεο πνδηά 

ελζσκαησκέλε, θιάληδα θηλεηήξα βάζεο, θαη 

θιάληδα θαπαθηνύ, όια όια ηξία θνκκάηηα. Η 

θιάληδα θαπαθηνύ ηνπνζεηείηαη κόλν, πνπ 

ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ζπξξαθή ή θνιιεκέλε 

όπσο άιια κνληέια, θαη απηό ζα δηεπθνιύλεη 

αζθαιώο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 Ενσωματωμένο κάτω κάλυμμα 

Φιάληδα θαπαθηνύ 

Φιάληδα βάζεο Κηλεηήξα 
Πνδηά 

Τπνδνρή κεηαθνξάο Υσλεπηή ρεηξνιαβή 
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Γηα κέγηζηε απόδνζε, ην κεραληθό ηκήκα ηεο 

TOHATSU έρεη επηθεληξσζεί ζηελ ζεξκνθξαζία 

ηνπ αέξα ζηνλ θηλεηήξα. Έρνπκε ππνινγίζεη όηη 

ππάξρεη κηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο(5-10℃) ζην 

κπξνζηηλό θαη ην πίζσ κέξνο ηνπ θηλεηήξα. 

Δθαξκόδνληαο ηε ζεσξία ππνινγηζκνύ ε έμνδνο, 

κπνξεί λα βειηησζεί θαηά 5% όηαλ ε πξόζιεςε 

αέξα είλαη (10℃) θάησ. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

όηαλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε ην W.O.T. (δειαδή 

κεηά ηελ εθηέιεζε ζε 20 ίππνπο), ην απνηέιεζκα 

κπνξεί λα βειηηώζεη, 1-ηππν. MFS20E κπνξεί ε 

πξόζιεςε αέξα, ε νπνία είλαη (6℃) ζην W.O.T. 

Έηζη, βειηηώλεη ηελ απόδνζή ηνπ θαηά 3% (δειαδή 

0,6-ηππνδύλακε). 

 ύστημα εισαγωγής αέρα 

Cooler 

Hotter 

Διαθοπά 5-10℃ 

Έρεη εγθξηζεί ζεξκνζηάηεο (52℃) γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληνρήο. Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα, πνπ 

επεξεάδεη ηελ ζεξκνθξαζία από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ θαιύκκαηνο, εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ιαδηνύ ηνπ θηλεηήξα, όπνπ ε ζεξκνθξαζία ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ θηλεηήξα θαη νη θύιηλδξνη είλαη 

ηζνδύλακνη κε ην ιάδη ηνπ θηλεηήξα. Χο εθ ηνύηνπ, 

κεηώλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνύ θηλεηήξα ζα 

νδεγήζεη επίζεο λα κεηώλεη ηελ επηθαλεηαθή 

ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα. Γηα λα ην θάλεη απηό,(52℃) ν 

ζεξκνζηάηεο ε κεραλή είλαη εμνπιηζκέλε γηα λα θξαηήζεη 

ρακειά ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ ςύμεο. ECU είλαη ην 

πην ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζύζηεκα 

EFI θαη έηζη, ην Σκήκα Μεραληθώλ έρεη πηνζεηήζεη ξεηίλε 

ππνθινπήο  ζηε κνλάδα γηα λα απνθύγεηε ηε κεηαθνξά 

ζεξκόηεηαο από ηνλ θηλεηήξα γηα λα βεβαησζείηε όηη ην 

ECU πξνζηαηεύεηαη από απηήλ. 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ στοιχεία συστήματος ψύξης 

ECU 

Μνλάδα  

παξαθνινύζεζεο 
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Μεγαιύηεξν κέγεζνο βαιβίδσλ εηζαγσγήο πνπ είλαη ζρεδόλ 

παξόκνηα κε MFS40/50A  θαη πηνζεηνύληαη γηα ηελ νκαιή 

άξζε ηεο βαιβίδαο. Απηό ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδόζεσλ, ηόζν ηεο εμόδνπ θαη ζηελ ξνπή. 

 Μεγάλες Βαλβίδες εισαγωγής 

Φ27mm Φ31.8mm Φ32mm 

MFS20D MFS20E MFS50A 

1) Πξόζιεςε ζνξύβνπ 

Γηα λα κεησζεί ν ζόξπβνο εηζαγσγήο πνπ πξνθύπηεη από ηελ απήρεζε ηνπ ζσιήλα εηζαγσγήο, 

ν ζηγαζηήξαο εηζαγσγήο είλαη ζε θπκαηλόκελε κνξθή κε ηε ρξήζε θανπηζνύθ. Απηό ζεκαίλεη 

όηη ν ζηγαζηήξαο πξόζιεςεο είλαη απνκνλσκέλνο από ηνλ θηλεηήξα, ρξεζηκνπνηώληαο  

θανπηζνύθ θαη αλαξηήζεηο γηα λα ηαηξηάδεη θαη λα θξαηήζεη απηή ηε κνλάδα. Απηό ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ηόζν ησλ θξαδαζκώλ όζν θαη ηνπ ζνξύβνπ. 

 Ήχος – Θόρυβος  

2) ISC Πξόζιεςε ήρνπ πίεζεο 

Η Βαιβίδα ζσιελνεηδώλ ζηηι ISC δεκηνπξγεί ηνλ ιεηηνπξγηθό ζόξπβν. Γηα λα κεηώζνπλ ην 

ζόξπβν, πεξηνξηζκνύ ησλ ζνξύβσλ ζαιάκνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζηγαζηήξα πξόιεςε. Ο 

ζάιακνο απηόο πεξηνξηζκνύ ησλ ζνξύβσλ έρεη απνηειέζκαηα ζε ζρεδόλ θαλέλα ζόξπβν από 

ηε βαιβίδα ISC. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη επίζεο ζηε κείσζε 2dB όηαλ ιεηηνπξγεί ζην ξειαληί, θαη 

κε πγηή πίεζε ηνπ ρεηξηζηή είλαη απιά 60dB. 

   ηγαζηήξαο εηζαγσγήο: Κανπηζνύθ κνληαξίζκαηνο 

Εζωηεπική διάηαξη πεπιοπιζηή ηων 

θοπύβων θαλάμου  

Πεξηνξηζκόο ησλ ζνξύβσλ ζαιάκνπ ISC Βαιβίδα Δύθακπηνο ζσιήλαο 
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3) Ήρνο Κηλεηήξα 

Σν ηκήκα Μεραληθώλ ηεο TOHATSU έρεη εγθξίλεη απηό ην 

ζθξάγηζκα, ην νπνίν είλαη παξόκνην κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ζην θάησ κέξνο από ην θάιπκκα. Απηό πξνζθέξεη πην 

δξνζηά θαη εθηειεί επίζεο κεγαιύηεξε πξνζηαζία από ηελ 

εηζξνή λεξνύ. Δπηπιένλ, απηή ε ζθξάγηζε ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε εθπνκπήο ζνξύβνπ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ θαηά 3% από ην 

πξνεγνύκελν κνληέιν θαξκππξαηέξ MFS15 / 20D. Οη 

αληαγσληζηέο ηεο ΜΑΡΚΑ Y θαη H έρνπλ ηελ ζθξάγηζε 

ζηελ θνξπθή ηνπ θαπαθηνύ. Σν θάιπκκα ηνπ θηλεηήξα δελ 

είλαη κε ζπξξαθή ή θνιιεκέλα. Χο εθ ηνύηνπ, ζα 

δηεπθνιύλεη επίζεο ηελ αληηθαηάζηαζε γηα ηνπο εκπόξνπο. 

Δθηόο από απηό, ξεηίλε έρεη εγθξηζεί γηα ην ηκήκα ηνπ 

εζσηεξηθνύ ππξήλα ηεο ζθξάγηζεο. Απηή είλαη ε ηειεπηαία 

ηερλνινγία πνπ είλαη δηαζέζηκε ζήκεξα, όπνπ ην εκπνξηθό 

ζήκα S έρεη αλνμείδσην ιακάθη κέζα. Σν κεηνλέθηεκα ηεο 

έρνληαο αλνμείδσην είλαη όηη ν θηλεηήξαο ζα ζθνπξηάζεη 

θαη όηαλ είλαη θζαξκέλν ζα ππνζηεί δεκηά. 

Tohatsu BRAND S 

Ρεηίλε 

Φιάληδα θαπαθηνύ 

Αλνμείδσην 

1) ύζηεκα απόζβεζεο  

Η κνξθή θαη ε απαιόηεηα ηνπ θάζε ζεκείνπ έρνπλ 

επηιερζεί πξνζεθηηθά θαη έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα ηε 

κείσζε ηεο δόλεζεο. Δπίζεο, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ 

άλσ θαη θάησ ζεκείνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε κεηώζεη ηεο δόλεζεο. 

 Δόνηση 

Κανπηζνύθ επάλσ 

Κανπηζνύθ κνληαξίζκαηνο θάησ 
Ακνξηηζέξ θάησ 

Ακνξηηζέξ επάλσ 

Γόλεζε Κηλεηήξα 
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Μικρότερο Βάρος 
Σν Μεραληθό ηκήκα ηεο TOHATU έρεη 

θαηνξζώζεη λα αλαπηύμεη ηηο ειαθξύηεξεο 

20/15 ίππνπο εμσιέκβηεο ζηελ θαηεγνξία. Η 

επίηεπμε απηνύ δελ ήηαλ κηα εύθνιε 

δηαδξνκή αιιά ην θαηάθεξαλ απηό, 

εμεηάδνληαο θαη αλαιύνληαο ην 

πξνεγνύκελν κνληέιν ηνπ εμαεξσηήξα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα μαλαζρεδηάζεη ην λέν 

θηλεηήξα EFI κε αλάγθε ιηγόηεξεο 

κπαηαξίαο από ηε ρξεζηκνπνίεζε γξακκώλ 

πνπ πξόζθαηα εηζήγαγε από CAE 

ππνβνεζνύκελε από ππνινγηζηή. Μεηώζεθε 

ν θπβηζκόο ζε 333cc από ην πξνεγνύκελν 

κνληέιν κε θαξκππξαηέξ, αιιά κε θαιύηεξν 

απνηέιεζκα, ζην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ζε 

εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά. Νέο (EFI) 

Πποηγούμενη (καπμπυπαηέπ) Νέα (EFI) 

Με ην CAE, ην Σκήκα Μεραληθώλ έρεη επηηύρεη κείσζε ηνπ βάξνπο ησλ MFS20/15E 

θαηαξγώληαο όια ηα πεξηηηά θξάκαηα, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ αλζεθηηθόηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην MFS20/15E πεξίβιεκα ηνπ άμνλα έρεη βάξνο 3,65 kg, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ 

32% βάξνο κείσζε ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν κνληέιν ησλ 5.35kg.  
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Άιια ζπζηαηηθά όπσο ζηξνθάινπο, έκβνια, άμνλα 

ηεο έιηθαο θαη έσο 240 άιια είδε έρνπλ ζρεδηαζηεί 

εθ λένπ. Καη σο εθ ηνύηνπ, έρνπκε θαηαθέξεη ζηε 

κείσζε 10kg από ην πξνεγνύκελν κνληέιν κε 

θαξκππξαηέξ, ε νπνία επίζεο ζεκαίλεη κείσζε 

17% ηνπ βάξνπο. 

ε ζύγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ζηνπο 20 

ίππνπο – κε κίδα - καθξύ άμνλα κνληέιν, MFS20E 

(EFL) δπγίδεη 48 θηιά, θαη είλαη 5% ειαθξύηεξν 

από ην εκπνξηθό ζήκα S θαη 20% ειαθξύηεξν 

από ηελ κάξθα Y. Θπκεζείηε όηη κόλν ε TOHATSU 

θαη Μάξθα S πξνζθέξεη EFI ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Δπηπιένλ, ζεσξνύλ όηη νη 

αληαγσληζηέο κπνξεί λα έρνπλ λα κεηαθέξνπλ ηα 

15 θηιά ηεο κπαηαξίαο. Απηό θάλεη ηε δηαθνξά 

ζπλνιηθνύ βάξνπο παξόκνηα όπσο κεηαθέξνπλ 

επηπιένλ 25 ιίηξσλ ξεδεξβνπάξ. 

30mm 

Κέληξν βάξνπο: MFS20D 

(Πξνεγνύκελν κνληέιν) 

Κέληξν βάξνπο: MFS20E  

(Νέν κνληέιν) 

    Άμνλαο πεξηζηξνθήο 

Δίλαη ειαθξύ, αιιά έρεη επίζεο ζρεδηαζηεί γηα λα 

ηελ αηζζάλνληαη ειαθξύηεξε, όηαλ έρεη θιίζε ε 

κεραλή. Βαξέσλ βαξώλ ζπζηαηηθά όπσο 

ζηξνθαινθόξνο άμνλαο, εκηαμόλην έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα ηνπνζεηεζεί 30 mm εκπξόο από 

ην πξνεγνύκελν κνληέιν. Με αλζξώπηλε 

εθαξκνζκέλε κεραληθή,έρνληαο ην ράζκα ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο θαη άμνλα πεξηζηξνθήο 

ζπληνκόηεξε ζα κεηώζεη ηελ ηζρύ πνπ απαηηείηαη 

γηα λα ζεθώζεη ηνλ θηλεηήξα. Από απηό, ην κόλν 

βάξνο 22kg ζηελ θιίζε, ε νπνία είλαη 26,7% 

ειαθξύηεξν από ην πξνεγνύκελν κνληέιν θαη  

πεξηζζόηεξν από 8,3% ειαθξύηεξν από ηελ 

ΜΑΡΚΑ S. 

Ομαλότερη ικανότητα ελιγμών 
H πεξηζηξνθή ηνπ ηηκνληνύ έρεη αμηόινγε βειηίσζε από ηελ 

πξνεγνύκελε θαηάζηαζε (70 κνίξεο) ζε 90 κνίξεο πνπ ζύκθσλα 

κε ηνπο αληαγσληζηέο έρνπλ πνιύ νκαιόηεξε θαη επθνιόηεξε 

νδήγεζε θαη επειημία. 

Red: Πξνεγνύκελν κνληέιν 

Blue: Νέν κνληέιν 
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Απόδοση 
Δλώ ε κάξθα H BF20 * εθηειεί ηελ θαιύηεξε 

επηηάρπλζε ε ηειηθή ηαρύηεηα ην MFS20E είλαη 

κεηαμύ ησλ ν πην γξήγνξνο από όια. Δίλαη ηαρύηεξε 

από ό, ηη κάξθα S 7% θαη 23% ηαρύηεξε από ό, ηη 

κάξθα Y. H BF20 έρεη 4 θηεξε έιηθα σο πξόηππν, θαη 

απηό εμεγεί ηελ ηαρύηεξε επηηάρπλζε αιιά έρνληαο 

πεξηζζόηεξνπο θξαδαζκνύο. 

MFS20E είλαη ην ειαθξύηεξν ζε βάξνο, έρνπλ 

κεγαιύηεξε ηππνδύλακε θαη ξνπή, θαη είλαη ε 

ηαρύηεξε εμσιέκβηα κεηαμύ αληαγσληζηώλ. Δίλαη 

ηαρύηεξα από ό, ηη κάξθα H κε 2% θαη 3% ηαρύηεξα 

από ό, ηη κάξθα S. Να ζπκάζηε όηη ε αλαινγία 

δύλακεο-βάξνπο είλαη ην θαιύηεξν από όια. 

Λακβάλνληαο ην όθεινο από ην κνληέινMFS20E EFI 

θαη ηελ ηζνξξνπία δύλακεο & βάξνο, είλαη έλα 

εληππσζηαθά απνδνηηθό κνληέιν ζε θαύζηκα. Δίλαη 

πην απνηειεζκαηηθή από ό, ηη κάξθα H 11%, 14% πην 

απνηειεζκαηηθή από ό, ηη κάξθα S θαη 52% πην 

απνηειεζκαηηθή από ό, ηη κάξθα Y, ζηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. 

<Παξάδεηγκα> Γηα 300σξεο ρξήζε ζην ξειαληί, ην 

MFS20E ζα απνζεθεύζεηε 39liters ησλ θαπζίκσλ ζε 

ζύγθξηζε κε ην Y κάξθα. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε W.O.T. 

(πιήξεο γθάδη), ην TOHATSU MFS20E είλαη 5% πην 

νηθνλνκηθό από ό, ηη κάξθα Y θαη 6% πην νηθνλνκηθό 

από ό, ηη ε κάξθα H. 

<Παξάδεηγκα>Γηα 300σξεο ρξήζεο W.O.T., κε 

TOHATSU MFS20E ζα απνζεθεύζεηε 123 ιίηξα 

θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε εκπνξηθό ζήκα H. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

θαπζίκσλ ζην W.O.T., ην TOHATSU MFS20E κπνξεί 

λα ηαμηδέςεη 3% πεξηζζόηεξν από ό, ηη ε κάξθα S θαη 

8% πεξηζζόηεξν από όηη ε κάξθα H. 

<Παξάδεηγκα> Υξεζηκνπνηώληαο ξεδεξβνπάξ 25 

ιίηξσλ, ην TOHATSU MFS20E κπνξεί λα ηαμηδέςεη 

καθξύηεξα από ην εκπνξηθό ζήκα H. εσο 12 ρικ 

(6.5nms) 
NB:     Boat: Jon Boat (WeldBilt 1648) 

           Length: 4.45m 

           Weight: 300kg + Two Adults + 50kgs of equipment 

Source: Research based on Engineering Department / TOHATSU Corporation 
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Σα νινθαίλνπξγηα TOHATSU ηεηξάρξνλα EFI 20/15 ίππνπο κνληέια παξέρνπλ εμαηξεηηθή 

επίδνζε θαη απνδίδνπλ θαιύηεξα ζε πξαγκαηηθή ηππνδύλακε θαη ξνπή ζηα ςειά. 

Πεγή: Έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζε ηκήκα Μεραληθώλ / TOHATSU Corporation 
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χεδιασμός 
Ο ζρεδηαζκόο MFS20/15E έρεη θιεξνλνκεζεί από ηελ“Light Weight ECO Sporty” αλάπηπμε & 

ζρεδίαζε ησλ MFS50/40Α. Όια ηα λέα MFS20/15E ερνπλ αθόκε πην ηέιεην, ιείν θαη ζύγρξνλν 

νπηηθό ζρεδηαζκό. Έρεη επίζεο έλα απηνθόιιεην << Fi >>  ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, EFI. 

© 2017 TOHATSU Corporation 

    

11/12 



Distribute to: ☑ Sales div.  ☑ Service persons  ☑ Parts div.  Accounting div.    No.17-005 

Προδιαγραφές 
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MFS20/15E  

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ 

ΛΑΓΟΤΔΕΡΑ 
ΜΙΖΑ 

ΛΑΓΟΤΔΕΡΑ 
ΜΙΖΑ 

ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ 

ΜΙΖΑ 
ΛΑΓΟΤΔΕΡΑ  

ΣILT 

ΜΙΖΑ 
ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ 

TILT 

ENGINE TYPE 4-STROKE 

FUEL DELIVERY SYSTEM ELECTRONIC FUEL INJECTION 

TRANSOM HEIGHT mm  

S 413  

L 562  

DRY WEIGHT kg  

S 43.0  47.0  46.0  52.5  51.5  

L 44.0  48.0  47.0  53.5  52.5  

NO. OF CYLINDERS IN-LINE 2 

PISTON DISPLACEMENT cc 333 Κυβικά εκατοστά 

BORE X STROKE mm/mm 61 x 57 

MAXIMUM OUTPUT 
kW (ps) / rpm 

15ps 11.0kW / 5,750rpm 

20ps 14.7kW / 5,750rpm 

FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm 5,400-6,100 

IGNITTION SYSTEM DIGITAL CD IGNITION 

ALTERNATOR CHARGING PERFORMANCE -                                  12V 12A (5,500rpm) 

GEAR RATIO 3:28 (2, 15) 

EXHAUST THROUGH PROP HUB EXHAUST 

GEAR SHIFT F-N-R 

SPARK PLUG NGK DCPR6E 

STANDARD PROPELLER PITCH 

20 S / 15 S 10" (3-BLADES) 

15 L / 20 L  9" (3-BLADES) 


