
Stavern Båt og Motor AS

Stavern Båt og Motor AS feirer

  å r  s om Mercury forhandlerBYTT MOTOR
bli forelsket i båten

på nytt!



Kjøp billige deler, kjøp 
Mercury Originalt!

Bytt til en moderne 
motor og opplev:

Drift og vedlikehold

Mercury - Mercruiser er de desidert rime-
ligste å eie, ingen har lavere priser på ved-
likeholdsprodukter og deler, selv deler fra 
eBay er i mange tilfeller dyrere.

Markedets rimeligste vedlikehold
Mercuyr`s deler og servivce er tilgjengelig 
gjennom et stort nettverk av forhandler og 
til markedets laveste priser.

Sikker start 
 
Bedre kontroll
Mindre støy
Lavere forbruk
Høyere sikkerhet og 
driftssikkerhet
Høyere verdi
Lavere driftskostnader
Kun faste utgifter
Langt større brukerglede
og komfort

Vår kompetanse er din garanti!

Teknikere i Stavern Båt og Motor har 
samlet seg verdifulle erfaringer på mange 
typer installasjoner og til ulike bruksområder 
i mer enn 30 år. Valgmulighetene er mange, 
motorprogrammet stort, vi leverer motorer 
med gir og aksel, eller med forskjellig typer 
drev, samt et stort outboard program. 

Har du et motorrom har

en motor som passer!



Bensin motorene har 
hatt en enorm utvikling 
de senere år, nå over-
går Marinemotorene den 
opplevelsen man har fra 
bil, forgassere og ten-
ningsfordelere er erstat-
tet med digital styring og 

injektorer, opplevelsen, bensinforbruket og driftsikkerheten 
er fantastisk. Man bør velge motor med lukket kjølekrets og 
oppnår derved riktig motor temperatur og like lang levetid 
som en diesel motor.

Diesel motorer har blitt digitali-
sert, mer effektive med mindre 
røyk, og vi leverer motorer på flere 
plattformer, fra 2,0L-115hk. Til en 
V8- 4,2L-370 TDI som er en lett-
vekts moderne kraftpakke som 
overgår Northug Jr. i akselerasjon 
og ytelse når det behøves.

Ikke monter inn en motor 
som ikke er helt trygg og 
kontrollert, dersom brukt 
motor skal monteres i bå-
ten er det ytterst viktig at 
man vet at tilstanden og 
driftsikkerheten på denne 
er god, det siste man øn-
sker er og ende opp med 
problemer etter og ha in-
vestert i en montering som 
ofte er arbeidskrevende.

En dårlig vedlikeholdt 
motor kan skape mye 
bryderi og store utgifter.

Tid for ny motor?

Hekkagregat
Velg mellom rimelige Alpa One og Bravo 1, 2 og 3 
Singel eller Dobbel Propell. Alpha One kan brukes på 
de minste motorene, Bravo modellene dekker et stort 
spekter av bruksområder.

Gearkasse for fast aksel leveres også på alle diesel 
motorene og på noen av bensin motorene.

Enklet
vedlikehold

Hvert 10 år - 
skifte av drivaksel belg



Mercury har det største 
utvalget av propeller

Mercury har bransjens største utvalg 
av propeller med forskjellige egenska-
per. Propeller i Aluminium og Rustfritt 
stål, her finnes en ideell propell til alle 
båter/motor kombinasjoner og bruks-
områder. 

Motorer for enhver bruker, 

tar deg ut til din favorittplass; 

og trygt hjem igjen

Stort modellutvalg på utenbordsmotor
4 Takt fra 2,5 til 150hk    Optimax 2taktere 115 til 250

Verado kompressor - ladet 4 Takt 150 til 400hk



Instrumentering har nå flere valgmuligheter og muligheter for utvidelse og inte-
grering mot skjermer, kartplottere og speiling på telefonen.
Du kan velge mellom Smart Craft digitale instrumenter med mulighet for egne 
tilpasninger og mye informasjon, eller tradisjonelle analoge instrumenter.
Eller hva med en GPS kartplotter med Touch skjerm der motordata vises på din 
tilpassede måte, og Autoruting på plotteren som velger sikker rute når du vil 
navigere til et vanskelig mål? 

Vi integrere gjerne med Simrad eller Lowrance Kartplottere.

Instrumentering



Velg mellom tradisjonell mekanisk Gir/
gass kontroll eller DTS, Digita Trotle 
og Shift, der det overføres elektriske 
signaler mellom motor og førerplass. 
Denne gir en fantastisk kontroll og 
komfort, like kontrollert og behagelig 
hver gang. 
DTS koster i dag fra kr. 10.300.- til 
Inboards motorene (kun for Bravo 
drev).  Axius Joystick Piloting gjør 
manøvreringen av en stor båt til en 
enkel oppgave, med 2 motorer kan 
du få denne funksjonen som også har 
autopilot og skyhook.

Full kontroll



Våre prosjekter er dobbelt sikret - 
når det gjelder sikkerhet

Fordi vi aldri har gjort noe 

annet, har vi gjennom 30 år 

lært oss hvordan vi bygger 

opp den største driftsikkerhet 

i hver båt der vi monterer 

motor og utstyr.

La oss løfte inn din nye motor, så skal 
vi holde prosjektet på stø kurs inntil du 
overtar  roret igjen.

Stavern Båt og Motor AS



Besøk vår hjemmeside for mer informasjon:

wwww.stavernbaat.no

Tlf. 33 69 91 00

Hegdalsveien 67, 3261 Larvik

Stavern Båt og Motor AS

Vår lidenskap for kvalitet 
gjør din tid på vannet bedre.


