
Suzuki utombordsmotorer
Rekommenderad cirkaprislista 2021
Gäller tills vidare från och med: 2020-12-01

KGK MOTOR AB, 
HAMMARBACKEN 8, 
191 49 SOLLENTUNA

KGK MOTOR AB FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRISER OCH 
MODELLER UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE .

Modell Beskrivning Capris 
inkl moms

DF 2.5 S 8 600 kr

DF 2.5 L 8 600 kr

DF 4 AS 12 200 kr

DF 4 AL 12 200 kr

DF 5 AS 14 300 kr

DF 5 AL 14 300 kr

DF 6 AS 15 600 kr

DF 6 AL 15 600 kr

DF 8 AS 25 900 kr

DF 8 AL 25 900 kr

DF 8 AEL 27 400 kr

DF 8 ARL 30 300 kr

DF 9.9 AS 28 200 kr

DF 9.9 AL 28 200 kr

Elstart, rorkult, laddning, separat tank 12L. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. Förberedd för separat tank. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. Förberedd för separat tank. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. 
Lång rigg 20" (510 mm)

FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank. 
Lång rigg 20" (510 mm)
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    DF 9.9 BS 30 300 kr

DF 9.9 BL 30 300 kr

DF 9.9 BES 33 400 kr

DF 9.9 BRS 36 900 kr

DF 9.9 BRL 36 900 kr

DF 9.9 BTL 39 900 kr

DF 15 AS 33 500 kr

DF 15 AL 33 500 kr

DF 15 AES 37 500 kr

DF 15 AEL 37 500 kr

DF 15 ARS 39 900 kr

DF 15 ARL 39 900 kr

DF 15 ATL 41 300 kr

Elstart, rorkult, laddning, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Elstart, rorkult, laddning, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510mm). Power tilt

Elstart, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 MM)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power tilt.

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 MM)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    DF 20 AS 37 300 kr

DF 20 AL 37 300 kr

DF 20 AES 40 800 kr

DF 20 AEL 40 800 kr

DF 20 ATHL 42 800 kr

DF 20 ARS 42 900 kr

DF 20 ARL 42 900 kr

DF 20 ATS 46 400 kr

DF 20 ATL 46 400 kr

DF 25 AS 42 900 kr

DF 25 AL 42 900 kr

DF 25 ATHL 49 400 kr

DF 25 ARS 47 900 kr

DF 25 ATL 51 400 kr

DF 30 ATHL 52 900 kr

DF 30 ATS 56 300 kr

DF 30 ATL 56 300 kr

Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power trim & tilt.

Elstart, rorkult, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power trim & tilt.

Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. Power trim & tilt

Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power trim & tilt.

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm). Power tilt

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power tilt.

Manuell start, rorkult, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm) 

Elstart, rorkult, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm). Power trim & tilt.

Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm).

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, rorkult, laddning, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Elstart, rorkult, laddning, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning, Power Tilt
Lång rigg 20" (510 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Elstart, reglagebox, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)

Manuell start, rorkult, separat tank 12 L. Elektronisk bränsleinsprutning. 
Kort rigg 15" (380 mm)
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    DF 40 ATS 71 800 kr

DF 40 ATL 71 800 kr

DF 50 ATS 76 900 kr

DF 50 ATL 76 900 kr

DF 60 ATS 85 900 kr

DF 60 ATL 85 900 kr

DF 70 ATL 103 900 kr

DF 70 ATX 103 900 kr

DF 80 ATL 114 600 kr

DF 80 ATX 114 600 kr

DF 90 ATL 119 900 kr

DF 90 ATX 119 900 kr

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Kort rigg 15" (380 
mm). trolling mode som tillbehör.

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Lång rigg 20" (510 
mm). trolling mode som tillbehör.

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Kort rigg 15" (380 
mm). trolling mode som tillbehör.

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Lång rigg 20" (510 
mm). trolling mode som tillbehör.

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Kort rigg 15" (380 
mm). Trolling mode som tillbehör.

Elstart, valfri reglagebox, 2 instrument svart eller vit instrumenttavla, power trim & 
tilt, separat bränsletank 25L. Elektronisk bränsleinsprutning. Lång rigg 20" (510 
mm). trolling mode som tillbehör.
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    DF 100 BTL 124 400 kr

DF 100 BTX 124 400 kr

DF 115 ATL 135 900 kr

DF 115 ATX 135 900 kr

DF 115 AZL 135 900 kr

DF 115 AZX 135 900 kr

DF115-BTGL 145 900 kr

DF115-BTGX 145 900 kr

DF115-BZGL 145 900 kr

DF115-BZGX 145 900 kr

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), vänsterroterande 
propeller, power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
vänsterroterande propeller, power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), 
vänsterroterande propeller, trolling mode som tillbehör. Suzuki security system 
(startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
vänsterroterande propeller, trolling mode som tillbehör. Suzuki security system 
(startspärr)

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), propeller, power 
trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller, 
power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    

DF 140 ATL 149 900 kr

DF 140 ATX 149 900 kr

DF 140 AZL 149 900 kr

DF 140 AZX 149 900 kr

DF140-BTGL 159 900 kr

DF140-BTGX 159 900 kr

DF140-BZGL 159 900 kr

DF140-BZGX 159 900 kr

DF 150 APL 181 900 kr

DF 150 APX 181 900 kr

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller, 
power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), propeller, power 
trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), vänsterroterande 
propeller, power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
vänsterroterande propeller, power trim & tilt. Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), propeller i rostfritt 
stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security system 
(startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller i 
rostfritt stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security 
system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), trolling 
mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
trolling mode som tillbehör. Suzuki security system (startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), 
vänsterroterande propeller, trolling mode som tillbehör. Suzuki security system 
(startspärr)

Elstart, Key less, valfri reglagebox,  2 instrument svart eller vit instrumenttavla, 
power trim & tilt, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), 
vänsterroterande propeller, trolling mode som tillbehör. Suzuki security system 
(startspärr)
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FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    

DF 175 APL 205 900 kr

DF 175 APX 205 900 kr

DF 200 APL 215 900 kr

DF 200 APX 215 900 kr

DF 250 APX 269 900 kr

DF 250 APXX 269 900 kr

DF 300 APX 305 900 kr

DF 300 APXX 305 900 kr

DF 300 BTX 353 900 kr

DF 300 BTXX 353 900 kr

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, ultra lång rigg 30" (762 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, ultra lång rigg 30" (762 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), propeller i rostfritt 
stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security system 
(startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller i 
rostfritt stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security 
system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, lång rigg 20" (510 mm), propeller i rostfritt 
stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security system 
(startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller i 
rostfritt stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security 
system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), propeller i 
rostfritt stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security 
system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, ultra lång rigg 30" (762 mm), propeller i 
rostfritt stål, power trim & tilt, ställbart växelhus vänster/höger. Suzuki security 
system (startspärr).
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Modell Beskrivning Capris 
inkl moms

FÖRKLARINGAR:
• DF9.9B upp till DF30A med elstart & reglage ingår standard sidomonterad reglagebox
• DF9.9B till DF140A med mekaniska reglage kan samtliga utrustas med NMEA2000 anslutning.
• Samtliga Suzuki utombordsmotorer har säkerhetskontakt

Valfri reglagebox ingår till DF40-DF350

     
    

DF 325 ATX 363 900 kr

DF 325 ATXX 363 900 kr

DF 350 ATX 371 900 kr

DF 350 ATXX 371 900 kr

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, ultra lång rigg 30" (762 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, extra lång rigg 25" (635 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).

Elstart, Key less, valfri elektroniskt reglage, multifunktionsinstrument, trolling 
mode, elektronisk bränsleinsprutning, ultra lång rigg 30" (762 mm), Dubbla 
propellrar i rostfritt stål, power trim & tilt, Suzuki security system (startspärr).
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