TEST

V

anwege de strenge emissie-eisen worden de kleinste buitenboordmotoren alleen nog als viertakt
gebouwd. Tweetaktmotoren zijn in de allerlaagste
pk-klassen, met de huidige technieken althans, niet milieuvriendelijk genoeg te krijgen. Het lijkt er in ieder geval op dat de fabrikanten de tweetakt links laten liggen.
En dat is best jammer, want een goede kleine tweetakt
heeft nogal wat voordelen. Ze zijn meestal lichter, feller,
makkelijker te onderhouden en te transporteren. Maar
ja, omdat een tweetakt mengsmering gebruikt en dus
naast benzine ook olie verbrandt, zijn de uitlaatgassen
veel vuiler dan die van een viertakt.
Er zijn zeven merken op de markt die een 2,5 pk leveren,
maar er bestaan maar vier verschillende motoren. De Suzuki en de Johnson zijn identiek en de Mercury, Mariner
en Tohatsu ook. Alleen Yamaha en Honda hebben een
motor die niet ook onder een andere naam wordt verkocht. Natuurlijk testten we ook de modernste elektromotor van dit moment, de Torqeedo. Benieuwd of deze
zich staande weet te houden in het brandstofgeweld.

De grote kleine
bijbootbuitenboordmotorentest
Zeven 2,5 pk sterke viertakten en één elektrieke. Welke is het
meest geschikt voor de bijboot? We vergelijken de prestaties, de
constructie en, niet onbelangrijk, de prijs. Hoe dan ook wint een
Japanner. Alle verbrandingsmotortjes in deze test worden
namelijk gefabriceerd in het land van de rijzende zon.
Tekst Jeff Hollestelle | Test Wim Franssen en Jeff Hollestelle | Fotografie Bertel Kolthof
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Om een praktische vergelijking te kunnen maken, hebben
we de motoren getest op de meest voor de hand liggende
punten. We zijn ervan uitgegaan dat deze motoren hoofdzakelijk worden gebruikt als motor voor de bijboot. Prijs,
gewicht, geluid, verbruik, prestaties en constructie zijn
de hoofdpunten waarop ze zijn vergeleken. Tijdens de
vaartest, waarmee we het geluid en de prestaties hebben
gemeten, hebben we gebruikgemaakt van een 2,60 meter
lange Lodestar-rubberboot met opblaasbare vlonder. We
varen met twee volwassenen aan boord. In een
speciale testtank is het verbruik gemeten en konden
zaken als trillingen, startgedrag, frictie-instellingen
van het gas en stuurhendel, en de constructie worden bekeken. Ook hebben
we alle motoren gewogen met volle tanks.

Alle 7 verbruiken
maximaal zo’n liter
per uur

Gewicht
Als je de buitenboordmotor het hele jaar aan de boot
kan laten hangen, is gewicht niet zo’n issue. Maar moet
je hem bij elk vaartochtje over de reling van het moederschip tillen en vervolgens aan de spiegel van de rubberboot hangen, dan telt het gewicht zwaar mee. De
lichtgewichten zijn de Honda, de Johnson en de Suzuki.
Met veertien kilo zijn ze precies licht genoeg om gemakkelijk, en daarmee veilig te hanteren. De Torqeedo is
inclusief zijn accu zelfs nog lichter, 11,8 kilo om precies
te zijn. Het trio Mariner, Mercury en Tohatsu is met
twintig kilo aan de zware kant. Eigenlijk is dat iets te
veel. Ook de Yamaha is met 18,4 kilo niet echt licht.
De Honda, Johnson, Suzuki en Torqeedo winnen dit
onderdeel.
Verbruik
Verbazend genoeg levert deze vergelijking niets op. Deze
kleine viertakten verbruiken zo weinig dat de minimale

verschillen, als die er al
zijn, geen duidelijke winnaar opleveren. Alle zeven verbruiken maximaal zo’n
liter per uur. Op half gas zijn de verschillen iets groter
maar dan nog niet noemenswaardig. Je krijgt alleen een
verschil als je met het verbruik op half gas en de bijbehorende snelheid kijkt naar de actieradius. Dan leg je
met de Johnson en de Suzuki 17,4 kilometer af terwijl
de even grote tank van de Honda al bij 12,3 kilometer
leeg is. De andere zitten hiertussen in. Kortom als je in
de categorie verbruik van een winnaar wilt spreken, dan
gaat die eer naar de Johnson en de Suzuki.
Prestaties
Als het gaat om pure snelheid, zijn de motoren volledig
aan elkaar gewaagd. Ze krijgen de rubberboot allemaal
net even boven de rompsnelheid van 7,3 kilometer per
uur. Ze halen volgas rond de acht km/h. Deze snelheid is
zoals gezegd gemeten met twee volwassenen aan boord.
Met maar één persoon aan boord lopen de snelheden
iets op, maar niet veel. De Johnson en de Suzuki zijn
dan net even sneller dan de concurrentie met 10,2 km/h.
Niet doorslaggevend wat ons betreft. Wat wel merkbare
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klinken dan de andere. De droge cijfers laten zien dat
bij normaal gebruik, half gas dus, alleen de Honda sterk
afwijkt. Hij is maar liefst tien decibel rumoeriger dan zijn
concurrenten. En dat is heel veel; drie dB meer is voor
het gehoor al een verdubbeling. Er is wel een duidelijke
reden voor: de Honda is de enige luchtgekoelde motor
van het setje. Maar ja, herrie maken doet hij. Deze keer
een echte verliezer dus. Volgas is het trio M, M en T
(u weet inmiddels wel welke ik bedoel) het stilst, voor
zover je van stil kan spreken met 82 dB, maar goed. Toch
laten we de winst bij de verbrandingsmotoren gaan naar
het duo J en S. Zij klinken over de hele linie het meest
beschaafd. Volgas zijn ze absoluut rumoeriger, maar ze
maken dat met hun beschaafde klank bij een gelijkblijvend aantal dB’s over de rest van het toerengebied zonder meer goed. De Torqeedo wint deze test natuurlijk op
zijn sloffen, die hoor je echt helemaal niet! Hoe fijn, dat
is, zou je eigenlijk eens moeten ervaren.

Yamaha F2.5A

Johnson 2.5 HP

Plus

+ Compact
+ Bediening

Min

- Prijs
- Gewicht

Yamaha

Johnson en Suzuki

Prijs € 965
Constructie
De extra kilo’s van het trio Mariner, Mercury en Tohatsu
komen niet zomaar uit de lucht vallen. In deze groep is
dit drietal het meest volwassen. Alles voelt robuust en
bedrijfszeker aan. De Yamaha doet het wat dat betreft
ook goed. De Johnson en de Suzuki zijn wat plastiekerig
zonder dat ze daardoor goedkoop lijken. De Honda doet
dat echter wel. Gezien de reputatie van het merk zal de
motor echt wel heel blijven, maar zo ziet hij er niet uit.
De Honda heeft als enige buitenboordmotor een automatische koppeling, de andere hebben een manuele
neutraal- en vooruitschakeling. De automatische
koppeling van de Honda
vraagt wat gewenning,
maar is zelfs dan niet
echt prettig. Pas bij 1.900
toeren gaat de schroef
draaien, wat bij manoeuvreren ronduit vervelend
is. Vooral als je de motor 180 graden draait om achteruit
te varen, gaat het allemaal weinig dociel. Het voordeel
van de automatische koppeling is wel dat met het dichtzetten van het gas de schroef niet meer draait.
De Torqeedo heeft als enige een achteruit. Wat betreft
sturen en gas geven is het trio M, M en T ook favoriet
vanwege het lange en grote gashendel. Iets wat opbergen
in bijvoorbeeld de bakskist trouwens wel lastiger maakt.
Alle motoren met uitzondering van de Yamaha hebben
een glaasje waarmee je het oliepeil kunt zien zonder de
kap los te moeten halen.
De motoren startten allemaal met een of twee keer trekken. De Johnson en de Suzuki deden dit het gemakkelijkst, maar gaven zo nu en dan een hele vervelende
terugslag in het startkoord. Een blauwe onderarm was
het gevolg. Een vet minpunt dus. Goed, de constructieuitslag dan maar: het illustere trio M, M en T wint en de
Honda verliest. De Torqeedo is zo’n buitenbeentje dat
we die hierin niet mee tellen.

De Torqeedo heeft
een halve pk minder
maar trekt méér

verschillen oplevert, is de
trekkracht. We hebben die
gemeten met de zogenaamde Bollard-pull. Bij deze test kijken we met een veerunster hoeveel kilo’s de motoren trekken vanuit stilstand.
De minste kracht leveren de Honda en de Yamaha, zij
trekken 34 kilo. De meeste kilo’s trekt het duo Johnson/Suzuki: 44 kilo. En dat is goed merkbaar tijdens het
varen. De elektrische Torqeedo wordt eigenlijk verkocht
als een equivalent van een twee pk verbrandingsmotor,
maar hij trekt 36 kilo en dat is meer dan de Honda en
Yamaha en bijna net zoveel als het trio Mercury, Mariner
en Tohatsu dat net 38 kilo trekt. Ondanks dat je het voor
de topsnelheid niet nodig hebt, is extra trekkracht wel
fijn tijdens het varen. We wijzen dus de Johnson en de
Suzuki als winnaar aan.
Geluid
Ondanks dat je niet urenlang met deze motoren zult
varen, is een aangenaam geluidsniveau een zwaarwegend punt. Deze kleintjes zijn sowieso al behoorlijke
herrieschoppers, dus hoe minder, hoe mooier. Wat zich
lastiger laat meten, is de klankkleur van het geluid. Met
eenzelfde aantal decibels kan de ene motor prettiger
26
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Onze eindconclusie vindt u op pagina 56.

Suzuki DF 2.5

Prijs Johnson € 799
Prijs Suzuki € 699

De Yamaha is letterlijk en figuurlijk een beetje een grijze muis. Hij
blinkt nergens echt in uit maar doet
ook niet heel veel fout. Al is hij wat
zwaar, levert hij niet zoveel trekkracht en is hij het duurste. Hij wint
het van de Honda op constructie en
uiteraard geluid, maar verliest het
overall van de andere. Vooral zijn
prijs doet hem geen goed.
De nokkenas van deze 2,5 pk is net
als bij de 4 pk van Yamaha gemaakt
van kunststof. Dat klinkt griezelig
maar dat zal de onbekendheid met
dit fenomeen wel zijn. De industrie
is tegenwoordig prima in staat om
kunststof net zo sterk te maken als
staal. De bediening van de motor
werkt goed. Alles gaat soepel en
zeker. Ook zijn de afmetingen bescheiden.

Deze Suzuki, die ook ook als Johnson wordt verkocht, lijkt de ideale motor
voor de bijboot. Hij is de goedkoopste en presteert daarnaast ook nog eens
goed. Hij is duidelijk het krachtigst van allemaal en klinkt aangenaam. Qua
constructie zit het ook wel snor. En omdat het ook nog eens de lichtste is,
wint hij de test. De Suzuki dan, want Johnson vraagt zomaar 100 euro meer
voor dezelfde motor. En dat is nergens voor nodig, tenzij je wit honderd euro
mooier vindt dan zwart. Ondanks dat de Johnson 2.5 op dit moment nog wel
verkocht wordt, is dat een aflopende zaak. Hij wordt niet meer geproduceerd.
We begrepen dat er nog wel heel wat voorraad is, dus als je een witte Suzuki
wilt, dan kan dat nog.

Plus

+ Laag gewicht
+ Suzuki aantrekkelijk geprijsd
+ Geluid
+ Kracht

Min

- Terugslag startkoord

Via dit peilglaasje kun je het oliepeil
eenvoudig controleren.
De motor laat zich mede
door een goed gashendel
uitstekend bedienen.

Het oliepeilglas zit verscholen
in de kap. Bij de andere motoren
kan je het glaasje van buiten zien.

De gaskabel loopt niet door het gashendel maar via een bocht buitenlangs. De frictie-instelling
van het gashendel voldoet matig.
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Het gashendel koppel je met dit
stekkertje aan de motor. Een weinig
zeewaterbestendige constructie.

Honda BF 2.3

Plus

Mariner F2,5M

Mercury F2,5M

Tohatsu M2,5

Torqeedo

+ Gewicht
+ Optioneel 5 jaar
garantie

Torqeedo Travel 801

Min

- Geluidsniveau
- Automatische
koppeling

Mariner, Mercury en Tohatsu

- Laadtijd
- Stekkertje gashendel

Prijs € 799

Deze drie identieke motoren hebben slechts twee verschillen: hun naam en
hun prijs. De Mariner en de Mercury zijn 51 euro duurder dan de Tohatsu.
Een mooier voorbeeld van extra betalen voor een merkje is er niet. Maar ja,
vraag de gemiddelde watersporter welke hij eerder zal kopen, een Tohatsu of
een Mercury en hij zal kiezen voor de laatste. Nergens voor nodig in dit geval.
Oké, Mercury heeft een groter dealernetwerk, en dat is ook wat waard. Deze
2,5 pk viertakt is keurig geconstrueerd. Maar de vraag is of je deze motor
moet kopen. Het is namelijk precies dezelfde motor als de 3,5 pk maar dan
geknepen tot 2,5 pk. En daarom is hij groter en zwaarder dan de andere in de
test. Als je dan toch kiest voor dit ongemak, leg dan wat extra geld op tafel en
neem de 3,5 pk. Dan heb je de motor in ieder geval zoals hij bedoeld is.

Plus

Dit drietal heeft
een stevig en lang
gashendel, wat
zorgt voor een
soepele bediening.

Min

Honda

Prijs Mariner en Mercury € 850
Prijs Tohatsu € 799

+ Rustige loop
+ Constructie

Min

- Gewicht
- Beetje tam

Je hebt het gevoel dat Honda veel
beter kan dan wat ze laten zien
met deze BF 2.3. Als merk met de
meeste ervaring op het gebied van
viertakten, lijken ze zich er met
deze motor wat gemakkelijk vanaf
te hebben gemaakt. Zeker als je
hem vergelijkt met de motoren van
Honda vanaf zes pk, die horen echt
bij de allerbeste. Dit kleintje heeft
twee jaar garantie, vijf jaar is een
optie. Doordat hij luchtgekoeld is,
heeft hij minder onderhoud nodig en
is minder gevoelig voor zout water.
Maar hij is daardoor ook te rumoerig. De automatische koppeling lijkt
op papier een mooie vinding, maar
komt in de praktijk niet helemaal
uit de verf. Het werkt wel, maar een
gewone schakeling geeft je meer
bedieningsvrijheid. De Honda eindigt
op de laatste plaats en daar zijn we
behoorlijk verbaasd over.

Het startkoord loopt
door de kap. Lastig tijdens
service.

Een kijkglaasje voor het motoroliepeil.
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Plus

+ Geluidloos
+ Schoon
+ Opvouwbaar

De Travel kan
eenvoudig uit
elkaar worden
gehaald. De
onderdelen berg
je op in de bijgeleverde tas.
Dit kost je wel
vijfhonderd
euro extra.

Prijs standaard € 999
Prijs opvouwbaar € 1499
Kan deze ultramoderne elektromotor de strijd aan met een viertakt verbrandingsmotor? Met enige twijfel zeggen we toch nee. Hij heeft veel voordelen die hem met kop en
schouders doen uitsteken boven de herrieschoppende, naar benzine stinkende, ouderwetse verbrandingsmotoren. Stil, schoon, krachtig, net zo snel, en compact opbergbaar, wat wil je nog meer? Nou, meer uithoudingsvermogen. Doordat deze Torqeedo
een lichte Li-ion accu heeft op de motor zelf, ben je af van het grootste nadeel van een
elektrische motor, die grote zware accu. Maar je vaart hiermee hooguit een uur en dan
moet hij tien uur aan de lader. Bij normaal gebruik kun je de motor dus nooit meer dan
één uur per dag gebruiken. En daarom is het alleen een alternatief als dat past bij je
vaargedrag. Zo ja, dan is het echt een wereldding. Je kunt natuurlijk een extra accu kopen, dan kun je twee uur varen. Maar die kost maar liefst 499 euro. Hoe graag we ook
zouden roepen dat dit het alternatief is, we kunnen het niet.

Hieronder de testgegevens ten opzichte van elkaar
Verbruik L/H

Geluid dB

Snelheid km/h

Trekkracht kg
Verbruik L/H

Actieradius km

Gewicht

Eenvoudig qua
constructie, maar
je kunt er wel een
slot aan hangen.
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Conclusie

De winnaar en verliezer zijn duidelijk. De Suzuki wint,
en dan vooral op kracht, gewicht, geluid en prijs. De
Johnson is dezelfde motor maar honderd euro duurder.
De Honda zakt door het ijs. Vooral het enorme kabaal
vanaf halfgas en de goedkoop aandoende constructie
zorgen voor een laatste plaats. Ook de automatische
koppeling wordt niet gewaardeerd. Het trio Mariner,
Mercury en Tohatsu zijn goed geconstrueerd, maar
daardoor zwaar. De Yamaha is duur zonder beter te
presteren. Verrassend is de elektrische Torqeedo. Hij
vaart subliem, je zou echt geen verbrandingsmotor
meer willen. Maar ja, één uur varen betekent tien uur
laden en dat is niet praktisch genoeg.

Merken en adressen

Technische gegevens
Type
Prijs incl. btw
Pk
Toerental (rpm)
Cilinders
Cilinderinhoud (cc)
Snelheid (km/h) *
Trekkracht (kg) **
Gewicht (kg)
Geluid (dB) *
Verbruik (l/h) *
Afmetingen (cm) ***
Tankinhoud (l)
Tilt posities
Schakeling****
Schroef
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Suzuki
B.V. Nimag
www.suzuki.nl
0347-34 97 49

Yamaha
Yamaha Motor Nederland
www.yamaha-motor.nl
020-654 60 00

Johnson
BRP
www.brp.com
0032-92 18 26 00

Tohatsu
Excellent Watersport
www.tohatsu.nl
0297-25 02 19

Mariner en Mercury
Marine Power Nederland
www.marinepower.nl
0172-41 90 13

Torqeedo
Asa Boot Electro
www.asabootelectro.nl
020-436 91 00

Honda

Johnson	Mariner	Mercury

Suzuki

Tohatsu

BF 2.3
€ 799
2,3
6.000
1
57
2,7/6,5/7,9
34
14,5
73/82/90
0,19/0,53/
0,95
95x28x41
1
4
n/v
kunststof

2.5 HP
€ 799
2,5
5.750
1
68
3,4/6,1/8,1
44
14
63/73/86
0,09/0,35/
0,95
98x33x41
1
4
n/v
staal

DF 2.5
€ 699
2,5
5.750
1
68
3,4/6,1/8,1
44
14
63/73/86
0,09/0,35/
0,95
98x33x41
1
4
n/v
staal

M2,5
Travel 801 S	
€ 799
€ 1.499
2,5
nvt
6.000
nvt
1
nvt
85
nvt
2,9/5,9/8
0,5/5,2/7,4
38
36
20
11,8
65/72/82
56/65/67
0,15/0,4/
nvt
1,02		
120x36x48
49x34x32
1
nvt
4
7
n/v
n/v/a
kunststof
kunststof

* stationair vooruit/half gas/vol gas
** Bollard pull volgas
*** hoogte/breedte/diepte (hendel naar beneden)
**** neutraal/vooruit/achteruit
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Honda
Honda Nederland
www.honda.nl
020-707 00 00

F2,5M
€ 850
2,5
6.000
1
85
2,9/5,9/8
38
20
65/72/82
0,15/0,4/
1,02
120x36x48
1
4
n/v
kunststof

F2,5M
€ 850
2,5
6.000
1
85
2,9/5,9/8
38
20
65/72/82
0,15/0,4/
1,02
120x36x48
1
4
n/v
kunststof

Torqeedo

Yamaha
F2.5A
€ 965
2,5
6.000
1
72
3,2/5,9/8
34
18,4
63/73/85
0,14/
0,36/0,87
100x32x35
0,9
5
n/v
staal

